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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

09.09.2019-13.09.2019 

Temat ogólny: Wakacyjne wspomnienia 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nim konsekwencji w przyrodzie 

- utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku) 

- pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z 

tą porą roku, 

- doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji 

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według 

wielkości, koloru lub przeznaczenia 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, 

jeziora) 

- utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji 

- poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami 

Europy i świata 

- rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru 

 

Poniedziałek 

Temat: Lato pełne słońca 

• Przywitanie: Witam wszystkich, którzy… 
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• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe Dmuchawce – dzieci dmuchają na skrawki papieru leżące na 

stoliku. 

• Ćwiczenia logopedyczne Malujemy drzewa. Nauczyciel mówi dzieciom, że wybierzemy 

się do lasu pomalować rosnące tam drzewa, ale zamiast pędzla wykorzystamy nasze 

języki: 

Malujemy pień drzewa - uniesienie języka do góry, wysuwanie na brodę. 

Malujemy gałęzie - kierowanie języka raz do prawego kącika ust, raz do lewego. 

Malujemy liście wysoko rosnące - oblizywanie górnej wargi. 

Suszymy drzewa - nabieranie powietrza nosem y wydmuchiwanie ustami. Podczas 

wykonywania ćwiczeń szeroko otwieramy buzię 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Słuchanie bajek czytanych przez 

Nauczyciela, próby opowiadania fragmentów bajek, rozwijanie inteligencji językowej 

dzieci.  

• Mapa myśli – Lato – rozmowa na temat lata, przywołanie wspomnień z wakacji, 

analiza sylabowa prostych wyrazów. Dyskusja na temat Słońca.  

• Żółty – kolor lata – zabawa ruchowa doskonaląca umiejętność określania koloru 

obiektu i doskonaląca reakcję na sygnał. 

• Bajka o słońcu – słuchanie opowiadania Elizy Piotrowskiej, wypowiadanie się na 

temat jego treści, wdrożenie do przestrzegania zasad bezpiecznego przebywania na 

słońcu. 

• Labirynt – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem książki – doskonalenie percepcji 

wzrokowej i grafomotoryki, utrwalenie wiadomości o bezpiecznym przebywaniu na 

słońcu. 

• Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem utworów La raspa i Mucha w mucholocie.  

• Kolory – zabawa orientacyjno-porządkowa, ćwiczenie reakcji na sygnał. 

• Słońce – praca plastyczna, doskonalenie motoryki małej, utrwalenie nazw kolorów. 

• Wprowadzenie słownictwa w języku angielskim: 

red (czerwony)  
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green (zielony) 

white (biały)  

black (czarny) 

brown (brązowy)  

blue (niebieski) 

yellow (żółty)  

orange (pomarańczowy) 

• Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw. 

Wtorek 

Temat: Skarby z dziecięcego plecaka 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem hula hop. 

• Ćwiczenia oddechowe. Dzieci trzymają rozłożoną chustkę w rękach, dmuchają na nią 

delikatnie lub mocno, obserwując w jaki sposób się porusza. Nauczyciel zwraca uwagę 

na nabieranie powietrza nosem, a wydychanie ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne -  Język Malarz 

Nasz języczek zamienia się w malarza, który maluje cały swój dom. Dom malarza to 

nasza buzia. Na początku malarz maluje sufit (dzieci wybierają kolor): unosimy język 

do góry i przesuwamy kilkakrotnie wzdłuż podniebienia. Gdy sufit jest już 

pomalowany malarz zaczyna malowanie ścian (dzieci ponownie wybierają kolor): 

przesuwamy językiem z góry na dół wypychając najpierw jeden policzek (od 

wewnętrznej strony), a następnie w ten sam sposób drugi policzek. 

Nasz dom jest coraz ładniejszy, ale musimy jeszcze pomalować podłogę (dzieci 

konsekwentnie wybierają kolor), więc język – malarz maluje dolną część jamy ustnej, 

za dolnymi zębami. Na koniec język – malarz maluje cały dom (dzieci wybierają kolor): 

oblizujemy językiem górną i dolną wargę, przy szeroko otwartej buzi. 

Cały dom jest pięknie wymalowany, więc mamy powody do radości: buzia szeroko 

uśmiechnięta. 
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• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do układania 

kompozycji z mozaiki geometrycznej – rozwijanie pomysłowości i wyobraźni 

przestrzennej. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Pamiątki – rozpoznawanie miejsca wakacyjnego pobytu wybranego dziecka, 

doskonalenie pamięci świeżej i umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na 

forum grupy.  

• Skarby z wakacji – zajęcia matematyczne, segregowanie pamiątek według jednej 

cechy, budowanie kategorii nadrzędnych i klasyfikowanie przedmiotów.  

• Blok zajęć o emocjach – przyjemność. Wakacyjna mapa przyjemności – mapa myśli.  

• Pokażę ci coś przyjemnego – zabawa pantomimiczna. 

• Wakacyjna przygoda – układanie historyjki obrazkowej.  

• Przyjemne wspomnienie z wakacji – praca plastyczna, opowiadanie o emocjach 

związanych z rysunkiem.  

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2 – wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci 

z wykorzystaniem zabaw i zadań.  

• Spacer w okolicach przedszkola. Zwracanie uwagi na samodzielność w ubieraniu się 

dzieci i dostosowywanie odzieży do pogody na zewnątrz. 

• Bursztynek – zabawa orientacyjno-porządkowa przy piosence „Kropelka złotych 

marzeń”, dobieranie się w pary podczas sygnału dźwiękowego.  

• Imiona – zabawa doskonaląca słuch fonemowy.  

• Zabawy dowolne dzieci. Utrwalenie zasad – odkładanie zabawek na miejsce, 

używanie zwrotów grzecznościowych. 

Środa 

Temat: Podróże dalekie i bliskie 

• Przywitanie. Piosenka śpiewana na melodię „Wlazł kotek”: 

Dzień dobry, dzień dobry, witam Was.  

Chcę skakać, chcę tupać, bo już czas. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek. 
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• Ćwiczenia oddechowe – w parach dmuchanie kulek z papieru.  

• Ćwiczenia logopedyczne Dzień dobry misiu 

Dzisiaj twój język będzie małym misiem, a buzia jego domkiem. Miś obudził się wcześnie 

rano – poprzeciągał się, poziewał (szerokie ziewnięcie). Zrobił poranną gimnastykę – kilka 

podskoków (unoszenie języka na górny wałek dziąsłowy), kilka wymachów rąk 

(wypychanie językiem policzków) i pięć okrążeń (w prawo i w lewo) wokół stołu (ruchy 

okrężne języka w przedsionku jamy ustnej, usta zamknięte). Umył ząbki (oblizywanie 

czubkiem języka górnych i dolnych  zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych i 

otwartych  ustach). Postanowił policzyć swoje ząbki (dotykanie czubkiem języka każdego 

zęba na dole i górze). Nagle poczuł wielki głód i usłyszał jak mu burczy w brzuchu 

(wibrowanie wargami bbb,bbb). To znak, że pora na śniadanie i pyszny miodek 

(oblizywanie warg). 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem piosenki Mucha w mucholocie – 

ilustrowanie ruchem treści piosenki.  

• Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem mapy – zapoznanie z mapą fizyczną Polski i jej 

elementami oraz oznaczeniami, rozumienie symboli. 

• Jaki kolor miały twoje wakacje?– zabawa ruchowa ćwicząca reakcję na sygnał. 

• Bliżej – dalej – szacowanie odległości na mapie, porównywanie długości sznurków. 

• Praca z książką – doskonalenia zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-

ruchowej, poszerzanie informacji.   

• Mapa – zabawa w parach, zabawy konstrukcyjne połączone z konstruowaniem mapy.   

• Bliżej czy dalej? – zabawa ruchowa w kole, szacowanie odległości, kształtowanie 

umiejętności matematycznych.  

• Utrwalenie nazw kolorów w języku angielskim. 

• Zabawy dowolne dzieci – oglądanie map, atlasów; wyszukiwanie wybranych 

elementów, np. jezior, miast, mórz, gór itd.   
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Czwartek 

Temat: Palcem po mapie 

• Przywitanie Czyj to głos? 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne - naśladowanie śmiechu różnych osób: 

staruszki - che- che- che 

kobiety – wesołe cha- cha- cha 

mężczyzny – rubaszne ho- ho- ho 

dziewczynki – piskliwe, chichotliwe chi- chi- chi. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do zabaw 

manipulacyjnych: nawlekanki, koraliki – doskonalenie motoryki małej.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Polska – utrwalenie konturu naszego kraju, zapoznanie z usytuowaniem Polski w 

Europie i na świecie, porównywanie wielkości.  

• Flaga – utrwalenie barw narodowych i ich kolejności na fladze Polski, zapoznanie z 

innymi flagami europejskimi, stosowanie określeń: na górze, na dole, na środku, po 

prawej, po lewej stronie.  

• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych – wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci z 

wykorzystaniem zabaw i zadań.  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Doskonalenie umiejętności samodzielnego 

przebierania się dzieci w szatni i zachowania porządku wokół siebie.  

• Globus – zabawa z globusem lub mapą utrwalająca nazwy kontynentów.  

• Skok – zabawa ruchowo-słuchowa.  

• Zabawy dowolne dzieci – oglądanie map i atlasów, wyszukiwanie wybranych 

elementów, np. jezior, miast, mórz, gór, itd. 
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Piątek 

Temat: Czym podróżujemy? 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie do celu.  

• Ćwiczenia logopedyczne Co mówią zwierzęta? 

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? Kle, kle, kle. 

Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? Kum, kum, kum. 

Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? Miau, miau, miau. 

Co mówi kura, gdy znosi jajko? Ko, ko, ko. 

Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? Ku-ku-ryku. 

Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? Me, me, me. 

Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? Mu, mu, mu. 

Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? Hau, hau, hau. 

Co mówi baran, gdy spać mu się chce? Be, be, be. 

Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce? 

Nic! Przecież ryby nie mają głosu! 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zgodne dzielenie się zabawkami. 

Nawiązywanie relacji rówieśniczych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Środki transportu – zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem książki, doskonalenie 

grafomotoryki, poszerzanie słownika o nazwy środków transportu, odczytywanie 

piktogramów, kategoryzacja środków transportu, ćwiczenia w argumentowaniu i 

budowaniu dłuższych wypowiedzi.  

•  Praca z książką – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, dekodowanie. 

•  Praca z książką – kategoryzacja środków transportu, porównywanie liczebności. 

• Dalej-bliżej – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność określania położenia 

pojazdów w przestrzeni.  
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• Odbicie w tafli wody – praca plastyczna z wykorzystaniem farb plakatowych i kredek 

olejnych.  

• Obserwacja i zliczanie środków transportu zaobserwowanych wokół przedszkola.  

• Idę, jadę, biegnę – zabawa przy muzyce, naśladowanie ruchem środków transportu.  

• Kalambury ze środkami transportu.  

• Zabawy dowolne dzieci. Statki– zabawa plastyczna, składanie origami. 

 

 


