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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

11.11.2019-15.11.2019 

Temat ogólny: Zwierzęta domowe 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnic między zwierzętami; 

 wprowadzenie liczby 4; 

 wprowadzenie pojęć: ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby; 

 kształtowanie umiejętności dostrzegania podobieństw i różnic; 

 przypomnienie nazw zwierząt domowych; 

 kształtowanie odpowiedzialności; 

 wprowadzenie litery D, d; 

 doskonalenie umiejętności pomagania zwierzętom; 

 

Poniedziałek 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGOŚCI 

Wtorek 

Temat: Czy wszystkie zwierzęta są dzikie? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Wdrażanie dzieci do samodzielnego 

wymyślania zabaw.  

 Powitanka Ślę uśmiech – stwarzanie miłej atmosfery. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. 

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

 Zwierzęta domowe – zajęcia dydaktyczne, rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt 

domowych, poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych i środowiska ich życia. 

 Praca z książką – wprowadzenie litery D, d, doskonalenie umiejętności 

grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz sprawności manualnej. 

 Powitanie zwierzątek, Kocia rozmowa, Kocie przysmaki – ćwiczenia pobudzające aparat 

artykulacyjny.  
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 Zapoznanie z wierszem Kotek J. Tuwima.  

 Moje akwarium – nauka piosenki. 

 Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu litery D różnymi materiałami. 

 Rysowanie i przeliczanie obiektów.  

 Zwierzęta do koła – zabawa ruchowa, utrwalanie cech zwierząt należących do różnych 

grup. 

 Wprowadzenie liczby 4. Poszerzanie umiejętności przeliczania, porównywania 

liczebności zbiorów, zdolności grafomotorycznych, wiedzy przyrodniczej.  

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Gromadzenie obiektów.   

 Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 4 różnymi materiałami. 

 Papugujemy – zabawa ruchowa naśladowcza.  

 Miau, hau, chrum – szukamy rodzinki – zabawa integracyjna. 

 Jakie to zwierzę? – gra planszowa. 

 Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie do korzystania z kącika plastycznego. 

Środa 

Temat: Zwierzęta też mają swoje upodobania 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Oglądanie czasopism dziecięcych lub 

książek z ilustracjami. Wzajemne wskazywanie obiektów i wyodrębnianie pierwszych 

głosek w ich nazwach.  

 Powitanka Ślę uśmiech. Stwarzanie miłej atmosfery.  

 Zgadnij, jakie zwierzę lubię – odgadywanie zwierzęcia na podstawie ruchu, mimiki, 

dźwięków.  

 Czy zwierzęta potrafią się komunikować? – poszerzenie wiedzy dzieci na temat 

komunikowania się zwierząt, wyjaśnianie stereotypów dotyczących zwierząt 

domowych.  

 Doskonalenie umiejętności grafomotorycznych.  

 Prawda – fałsz – ocenianie prawdziwości twierdzeń związanych ze zwierzętami 

domowymi, doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-

skutkowych, argumentacji. 
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 Moje zwierzątko – praca plastyczna, wydzieranka z gazet.  

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawy dowolne. Korzystanie z zabawek i sprzętu 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

 Czego nie robimy – zabawa dydaktyczna, kształtowanie pozytywnych wzorów 

zachowań w stosunku do zwierząt.  

 Mowa ciała kota – zabawa ruchowa, naśladowanie sposobów wyrażania emocji.  

 Zabawy dowolne dzieci.  

 Zabawa konstrukcyjna – Piramida - budowanie kształtu piramidy z klocków 

drewnianych. 

Czwartek 

Temat: Jak opiekować się zwierzątkiem? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Korzystanie z zabawek i sprzętu w sali 

zgodnie z ich przeznaczeniem. 

 Powitanka. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

 Nowy dom Atosa – praca z tekstem, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i 

wypowiadania się na temat utworu 

 Jak opiekować się własnym zwierzątkiem – burza mózgów.  

 Czy wiem jak dbać o moje zwierzę? – rozmowa na temat ulubionych zwierząt i opiece 

nad nimi. 

 Zapoznanie z wierszem J. Brzechwy Jak rozmawiać trzeba z psem.   

 Pies z balona – praca plastyczna. 

 Stworzenie kącika do zabaw swobodnych U weterynarza.  

 Praca z książką – określanie, dla jakiego zwierzęcia są przeznaczone wskazane 

akcesoria. 

 Blok zajęć o emocjach – sympatia do zwierzęcia.  

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawy imitujące opiekę nad psem.  

 Zwierzęta – zabawa ruchowa wzmacniająca poczucie przynależności do grupy. 

 Pieski do budy – zabawa ruchowa naśladowcza, reagowanie na sygnał. 
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 Zabawy dowolne dzieci. Praca w małych zespołach – zabawy w przeliczanie liczby 

obiektów. 

Piątek 

Temat: Czy miś to też zwierzę? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.  

 Zabawy konstrukcyjne z klocków drewnianych Kto wyżej? 

 Powitanka. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

 Miś o dwóch imionach – słuchanie opowiadania.  

 Rozmowa na temat przeczytanego utworu, przypomnienie znanych misiów z bajek dla 

dzieci, porównywanie misia z bajki i niedźwiedzia, wyszukiwanie zdrobnień do 

wyrazów związanych z niedźwiedziem.  

 Wypowiedzi na temat ulubionego pluszaka, szukanie cech wspólnych przyniesionych 

przytulanek, zabawy maskotek.  

 Zgadnij, kto to – gra z użyciem misiów.  

 Matematyka z pluszakiem – doskonalenie orientacji w przestrzeni.  

 Niedźwiadek – zabawa ruchowa naśladowcza. Urządzanie przyjęcia dla pluszaków.  

 Jestem misiem – zabawy w parach, elementy edukacji przez ruch Sherborne. 

 Naprawimy misia – kształtowanie postawy poszanowania zabawek na podstawie 

utworu Cz. Janczarskiego. 

 Spacer po najbliższej okolicy. Oglądanie spotkanych psów. Zwracanie uwagi na 

bezpieczeństwo w kontakcie z obcym zwierzęciem.  

 Fragmenty bajek o misiach – oglądanie bajek, odróżnianie świata realnego od fikcji. 

 Mój miś – praca plastyczna, rysowanie własnego misia. 

 Zabawy dowolne dzieci. Rozpoznawanie nowo poznanych zwierząt. Utrwalenie ich 

nazw i miejsc zamieszkania. 

 

Opracowała: 
mgr Irmina Sokołowska 

 


