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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

16.09.2019-20.09.2019 

Temat ogólny: Jesteśmy bezpieczni. 

Grupa Smerfy 

Cele ogólne: 

- rozwijanie orientacji w przestrzeni, próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za 

- zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo 

- rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym 

zakresie 

- poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię 

- układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych 

- rozpoznawanie kształtu koła, posługiwanie się pojęciem koło 

- rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie 

- rozwijanie spostrzegawczości słuchowej, rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw 

pojazdów, które te dźwięki wydają 

Poniedziałek 

Temat: Mój dom – tu czuje się bezpiecznie. 

• Zabawy dowolne w sali. 

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek. 

• Zabawy konstrukcyjne w sali – nauka łączenia klocków, budowanie „na cegiełkę”, 

kształtowanie postaw koleżeńskich, odwoływanie się do kodeksu grupy w trudnych 

sytuacjach. Przygotowanie się do późniejszych zajęć – naklejanie wybranych symboli 

na pudełka.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Pudełkowe budowle – próby działania w zespołach, posługiwanie się określeniami: na, 

pod, obok, za. 

• Ptaki do gniazd – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa z podziałem na role, 

reagowanie na sygnał. 

• Praca z kartą pracy pokój Toli – wdrażanie do dbania o przestrzeń wokół siebie, 

posługiwanie się pojęciami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni.  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi. 

• Samochody – zabawa bieżna.  

• Domek dla pieska – układanie klocków według wzoru, doskonalenie percepcji 

wzrokowej. 
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• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Wtorek 

Temat: Moja droga do przedszkola. 

• Zabawy dowolne w sali. 

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek.  

• Znaki drogowe – oglądanie plansz edukacyjnych zawierających różne znaki drogowe, 

przeliczanie w zakresie dostępnym dla dzieci, rozszerzanie zakresu przeliczania.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Policjant – uważne słuchanie tekstu czytanego przez Nauczyciela, zapoznanie z pracą 

policjanta, jego strojem i akcesoriami.  

• Stop – zabawa bieżna, reagowanie na sygnały wzrokowy i słuchowy.  

• Lizak policjanta – kolorowanie ograniczonej powierzchni, nauka prawidłowego 

trzymania kredki. 

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi, 

zabawy tematyczne z wykorzystaniem lizaka policjanta. 

• Wijący się wąż - zabawa organizowana w ogrodzie. 

• Małe i duże piłki – zabawa ruchowa z elementami podskoku, usprawnianie mięśni 

nóg.  

• Koła – gra planszowa, rozwijanie logicznego myślenia, zachęcanie do podejmowanie 

uczciwej rywalizacji, przeliczanie elementów w zakresie dostępnym dla dzieci, próby 

odwzorowania liczebności zbioru (w zakresie 1–3). 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Środa 

Temat: Zebra na ulicy. 

• Zabawy dowolne w sali.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek. 

• Dzieci i światła – nauka tekstu piosenki metodą E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zachęcanie 

do śpiewania piosenek, ilustrowania ich słów za pomocą symboli.  

• Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Dzień dobry – zabawa ruchowa z elementami języka angielskiego. Zachęcanie do 

używania form grzecznościowych w językach polskim i obcym.  
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• Miasto  – praca z ilustracją, doskonalenie percepcji wzrokowej, organizowanie pola 

spostrzeżeniowego, utrwalenie wizerunku znaku drogowego „Przejście dla pieszych”. 

Układanie prostych rytmów, dostrzeganie regularności.  

• Sygnalizator  – praca z wykorzystaniem wyprawki oraz latarek, pobudzanie 

ciekawości poznawczej, aktywizowanie dzieci poprzez organizowanie różnych działań 

plastyczno-technicznych.  

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi. 

• Zabawki – zabawa ruchowa naśladowcza, rozwijanie kreatywności ruchowej, 

rozwiązywanie zagadek.  

• Kolorowanka – usprawnianie małej motoryki, poszerzenie wiedzy na temat znaków 

drogowych. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Czwartek 

Temat: Sygnalizator. 

• Zabawy dowolne w sali.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek.  

• Zaczęło się od kółka – uważne słuchanie opowiadania M. Rosińskiej, rozwijanie 

zainteresowań czytelniczych. Zabawy rozwijające sprawność.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

• Koła – rozpoznawanie koła wśród innych kształtów, posługiwanie się pojęciem koło.  

•  Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej – czerpanie radości ze 

wspólnych zabaw ruchowych. 

• Praca z Kartą pracy przejście dla pieszych – utrwalenie wiedzy na temat 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prawidłowego korzystania z przejścia dla 

pieszych z sygnalizacją świetlną.  

•  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  

•  Kółko graniaste – tradycyjna zabawa ruchowa, doskonalenie umiejętności poruszania 

się w kole wiązanym. 

•  Koło – ćwiczenie grafomotoryczne, kreślenie. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 

Piątek 

Temat: Dźwięki ulicy. 

• Zabawy dowolne w sali.  

• Powitanka – stwarzanie miłej atmosfery, integracja, utrwalenie imion kolegów i 

koleżanek.  
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•  Koło – zabawa graficzna rozwijająca kreatywne myślenie, zachęcanie do 

samodzielnych działań, utrwalanie kształtu koła. 

•  Zabawy rozwijające sprawność fizyczną, podejmowanie zabaw ruchowych, 

harmonijny rozwój ruchowy.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

• Co to za pojazd? – zagadki słuchowe. 

• Pojazdy uprzywilejowane – rozumienie znaczenia sygnalizacji dźwiękowej dla 

pojazdów uprzywilejowanych, ćwiczenia artykulacyjne na zbitkach samogłoskowych.  

• Zestaw ćwiczeń ruchowych – wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo -

ruchowej.  

• Sygnał świetlny – praca plastyczna, konstruowanie obrazu, tworzenie pracy za 

pomocą wielu środków wyrazu artystycznego. 

• Dzień przedszkolaka – uroczystość w przedszkolu. 

•  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, indywidualne kontakty Nauczyciela z dziećmi.  

• Balonik – zabawa ruchowa z recytacją, wyrabianie rytmiczności, czerpanie radości ze 

wspólnych zabaw.  

• Takie samo – zabawa dydaktyczna, doskonalenie percepcji wzrokowej, wrażliwości 

dotykowej, rozumienie pojęcia takie samo. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. 


