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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

16.09.2019-20.09.2019 

Temat ogólny: Jesteśmy bezpieczni 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

- doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego 

zamieszkania i adresu, 

- doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,  

- doskonalenie umiejętności odczytywania symboli, 

- utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię, 

- doskonalenie sprawności manualnej, 

- doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów, 

- przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw, 

- doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie 

tylko elektrycznymi), 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!, 

Poniedziałek 

Temat: Znam swój adres 

• Przywitanie (na melodię Panie Janie) 

Witaj (imię dziecka), witaj (imię), 

Jak się masz, jak się masz, 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy, 

Bądź wśród nas 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe – „huśtanie” zabawki na brzuchu. 

• Ćwiczenia logopedyczne – opowiadanie „Chory kotek” 
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Kotek był chory i bardzo źle się czuł. Często kichał (wołamy „a psik”), bolała go głowa 

(wołamy „ojojoj”). Przyjechał pan doktor (mówimy „brum brum”), zaglądnął do gardła 

(wołamy „aaa” i wysuwamy język na brodę), było chore. Następnie zbadał kotka, 

wyciągnął słuchawki (wysuwamy język z buzi, przesuwamy nim po podniebieniu, 

górnych zębach i górnej wardze). Zapisał lekarstwa na recepcie („piszemy” w 

powietrzu językiem wysuniętym z buzi). Kotek leżał w łóżeczku, miał dreszcze 

(wypowiadamy „brrr…”). Gorączka raz wzrastała (język uniesiony na górną wargę), raz 

opadała (język na brodzie). Kotek zażywał lekarstwa: ssał tabletki (przednia część 

języka przy podniebieniu, naśladujemy ssanie), pił słodki syrop, więc się oblizywał 

(język wędruje dookoła warg przy otwartej buzi). Po kilku dniach kotek poczuł się 

lepiej, był wesoły i zadowolony (uśmiechamy się szeroko, nie pokazując zębów). 

• Zabawy dowolne dzieci. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez oglądanie 

książek w kąciku czytelniczym. 

• Kształtowanie nawyków higienicznych.  

• Gdzie mieszkam? – rozmowa z dziećmi na temat miejsca ich zamieszkania, 

porównanie różnych rodzajów budynków mieszkalnych, doskonalenie słownych 

opisów swojego miejsca zamieszkania, wzbogacenie ich o przymiotniki.  

• Mój adres – zajęcia dydaktyczne utrwalające znajomość adresu zamieszkania,  

utrwalenie zasad bezpieczeństwa na temat tego, komu można podawać swój adres.  

• Mój dom – praca plastyczna, doskonalenie motoryki małej, odwzorowywanie wyglądu 

prawdziwego domu na kartce papieru. 

• Zgadnij czyj to dom – zabawa doskonaląca umiejętność zadawania pytań 

zamkniętych.  

• Który to dom? – zabawa na utrwalenie stosunków przestrzennych.  

• Wieżowiec parzy – zabawa z piłką.  

• Zabawy dowolne dzieci – zachęcanie dzieci do gier planszowych. 
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Wtorek 

Temat: Moja miejscowość – moja droga do przedszkola 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z woreczkami gimnastycznymi. 

• Ćwiczenia oddechowe. 

• Ćwiczenia logopedyczne – „Pranie” 

Pan Języczek robi pranie (robimy „pralkę” – mocno wydymamy policzki). Otwiera 

pralkę (otwieramy szeroko usta) i wkłada do niej brudne ubrania (dotykamy językiem 

na przemian górnej wargi i górnych dziąseł). Następnie zamyka pralkę (zaciskamy 

mocno wargi), wsypuje proszek (ułożony na górnej wardze język wysuwamy do buzi, 

przesuwając nim po wardze, zębach i dziąsłach). Już brudne rzeczy się piorą 

(wykonujemy językiem kółka w szeroko otwartej buzi). Gdy pranie się wypierze pan 

Języczek rozwiesza w ogrodzie linkę (przesuwamy czubek języka od jednego kącika ust 

do drugiego). Następnie strzepuje wyprane rzeczy (wykonując szybkie ruchy, 

próbujemy sięgnąć językiem do brody i do nosa) i wiesza je (otwierając szeroko buzie 

dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po kolei). Gdy pranie wyschnie czas je 

zdjąć (otwierając szeroko buzię, dotykamy czubkiem języka wszystkich zębów po 

kolei). Na koniec pan Języczek prasuje czystą garderobę (przesuwamy językiem po 

podniebieniu, górnych dolnych zębach). 

• Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci nieśmiałych.  

• Moja droga do przedszkola – utrwalenie adresu zamieszkania, rozmowa na temat 

drogi do przedszkola.  

• Omówienie kart pracy – odczytywanie symboli, rozpoznawanie i klasyfikowanie 

znaków drogowych. 

• Zebra – omówienie zasad przechodzenia przez ulice na przejściu z i bez świateł, 

utrwalenie kierunków zgodnie, z którymi sprawdzamy, czy możemy przejść przez 

jezdnię, ćwiczenie właściwych reakcji i zachowań na światła na sygnalizatorze. 

• Omówienie wyglądu świateł drogowych dla pieszych oraz dla samochodów.  
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• Zebra na zebrze – praca plastyczna, doskonalenie sprawności manualnej poprzez 

cięcie nożyczkami linii prostych.   

• Bezpieczeństwo na drodze – praca z książką – doskonalenie grafomotoryki i 

utrwalanie wiedzy na temat bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię. 

• Światła drogowe – praca techniczna.  

• Ćwiczenia gimnastyczne – wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo -

ruchowej.  

• Spacer: próba przechodzenia przez ulice.  

• Przejście dla pieszych – zabawa w parach z wykorzystaniem wykonanych 

sygnalizatorów świetlnych, utrwalenie zasad bezpiecznego przechodzenia przez 

jezdnię.  

• Zabawy dowolne dzieci – wykorzystywanie zrobionych sygnalizatorów w zabawie 

swobodnej, np. budowanie dróg, przechodzenie maskotkami przez przejście itd. 

Środa 

Temat: Bezpieczny przedszkolak 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie kulką z waty w parach. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Zabawy dowolne dzieci. Praca w małym zespole z uczniami zdolnymi lub chętnymi.  

Układanie znanych dzieciom liter z kredek lub patyczków, próby nazywania liter.  

• Bezpieczeństwo w domu – zajęcia dydaktyczne z książką, utrwalenie wiedzy na temat 

bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań w domu, poszerzanie wiedzy dzieci na 

temat urządzeń elektrycznych, doskonalenie umiejętności przeliczania. 

• Znaki drogowe – powtórzenie kształtów znaków drogowych. 

• Figury geometryczne – zabawa dydaktyczna kształtująca umiejętność odczytywania 

kodów. 

• Ruch drogowy – zabawa ruchowa, poruszanie się zgodnie z „instrukcją wskazaną przez 

znaki”, odczytywanie symboli. 
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• Mój znak – praca plastyczna, projektowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 

informacyjnych do wykorzystania na terenie przedszkola.  

• Regulamin na placu zabaw.  

• Blok zajęć o emocjach – strach. Strach Krzysia – słuchanie i analiza tekstu.  

• „Strach ma wielkie oczy” – wyjaśnienie znaczenia powiedzenia połączone z 

ćwiczeniem graficznym.  

• Jak poradzić sobie ze strachem? – dyskusja z wykorzystaniem obrazków.  

• Pomieszczenia z gazet – zabawa dydaktyczna doskonaląca umiejętność klasyfikacji 

przedmiotów, doskonalenie motoryki małej, kształtowanie bezpiecznych postaw i 

zachowań.  

• Zabawy umuzykalniające – doskonalenie słuchu fonemowego, odbieranie i nazywanie 

dźwięków z najbliższego otoczenia.  

• Zabawy dowolne – w kącikach zainteresowań lub z książką. 

Czwartek 

Temat: Bezpieczne znajomości 

• Przywitanie: Witam tych, którzy np.: lubią lato, mają rodzeństwo itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie kulki z papieru do celu. 

• Ćwiczenia logopedyczne.  

• Zabawy dowolne w dzieci. Oglądanie książek z grupowej biblioteczki – wypowiedzi na 

temat ilustracji, rozwijanie ekspresji słownej. 

• Kto stoi za drzwiami? – zajęcia dydaktyczne na podstawie bajki O wilku i siedmiu 

koźlątkach braci Grimm, kształtowanie odpowiednich postaw w stosunku do 

nieznajomych pukających do drzwi, ocena postępowania w przykładowych 

sytuacjach. 

• Nieznajomy – zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa poza domem, odgrywanie 

scenek, kształtowanie odpowiednich postaw w kontakcie z nieznajomym. 

• Ćwiczenia gimnastyczne– wyrabianie zręczności, uwagi i koordynacji wzrokowo-

ruchowej.  
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• Zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym. Komunikuje potrzebę ruchu i 

odpoczynku.  

• Skąd dochodzi dźwięk?  – zabawa dydaktyczna, podążanie za dźwiękiem, orientacja w 

przestrzeni. 

• Kto to mówi? – odgadywanie imienia dziecka zabierającego głos po barwie głosu, 

uwrażliwienie na dźwięki. 

• Jak panować nad lękiem? – praca plastyczna, ekspresja twórcza.  

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne – budowanie z 

drewnianych klocków, doskonalenie motoryki rąk. 

Piątek 

Temat: Po pomoc 

• Przywitanie 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie różnych pojazdów. 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne z klocków 

drewnianych – doskonalenie koordynacji ręka-oko.  

• Pojazdy uprzywilejowane – rozmowa na temat służb ratowniczych i ich pojazdów. 

• Odgłosy pojazdów uprzywilejowanych – zajęcia umuzykalniające, naśladowanie 

odgłosów poprzez modulowanie głosem.  

• Pali się! – wysłuchanie utworu Jana Brzechwy, rozmowa na temat treści wiersza i 

pracy strażaków.   

• Prezentacja i opis wyglądu oraz funkcji stroju strażaka.  

• Co może stanowić źródło pożaru? – burza mózgów, zachęcanie dzieci do wypowiedzi 

na forum grupy.   

• Praca z książką – klasyfikowanie elementów zimnych oraz ciepłych, przeliczanie i 

porównywanie, ćwiczenia w spostrzeganiu, doskonalenie umiejętności 

matematycznych. 
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• Co robić w razie pożaru? – rozmowa na temat bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, 

wyjaśnienie, czym jest i do czego służy alarm przeciwpożarowy w przedszkolu,  

wprowadzenie instrukcji postępowania w razie pożaru.  

• Alarm! – zabawa dydaktyczna ćwicząca szybkie zbiórki po sygnale alarmowym.  

• Praca z tekstem Egzamin Grzegorza Kasdepke – rozmowa na temat odpowiednich 

zachowań w opisanych sytuacjach.  

• Co byś zrobił, gdyby….  – burza mózgów, rozbudzanie kreatywności dzieci i 

świadomości, jak zachować się w sytuacjach niebezpiecznych. 

• Praca z książką – wybieranie prawidłowego zachowania podczas sytuacji zagrażającej 

życiu lub zdrowiu.  

• Strażacy i dzieci, Alarm – zabawy orientacyjno-porządkowe. 

• 112 – zabawa matematyczna. 

• Spacer w pobliżu przedszkola – utrwalenie znaków drogowych i zasad bezpiecznego 

poruszania się w grupie, przechodzenia przez jezdnię.  

• Czy potrzebna jest straż? – zabawa fabularyzowana, scenki sytuacyjne: ćwiczenie 

realnych sytuacji w zabawie.  

• Alarm! – zabawa dydaktyczna, próba szybkiej zbiórki i ewakuacji.  

• Nauka po angielsku słów: policjant, strażak, doktor. 

• Dzień Przedszkolaka – uroczystość w przedszkolu. 

• Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie ich do korzystania z kącika plastycznego – 

doskonalenie motoryki małej. 


