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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

18.11.2019-22.11.2019 

Temat ogólny: Zimno, coraz zimniej 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

 utrwalenie wiedzy dotyczącej zmian przyrodniczych związanych z nadejściem zimy; 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych; 

 doskonalenie umiejętności podawania nazw zwierząt i ich domów; 

 uwrażliwienie na stereotypy związane z jesienią (np. jeż z jabłkiem); 

 wprowadzenie litery Y, y na podstawie liczby mnogiej; 

 utrwalenie nazw zwierząt zapadających w sen zimowy lub hibernację; 

 utrwalenie nazw ptaków migrujących; 

 poszerzanie wiedzy geograficznej dzieci; 

 utrwalenie nazw zwierząt i sposobów na przetrwanie zimy; 

 doskonalenie umiejętności społecznych podczas pracy w grupach; 

 wprowadzenie liczby 5; 

 

Poniedziałek  

Temat: Przygotowania do zimy 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zgodne dzielenie się zabawkami. 

 Powitanka. Stwarzanie miłej atmosfery w grupie.  

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 

 Jak zwierzęta przygotowują się do zimy – burza mózgów, zagadki o zwierzętach leśnych. 

 Przypomnienie piosenki Tańcowała wiewióreczka. 

 Poszukiwanie zimowego mieszkania – wysłuchanie opowiadania. Praca z tekstem.  

 Wprowadzenie liczby 5, przeliczanie, dodawanie, kształtowanie umiejętności 

grafomotorycznych, ćwiczenie percepcji wzrokowej.  

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Poszukiwanie oznak przygotowywania przyrody do 

zimy. 

 Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu cyfry 5 różnymi materiałami.  

 Pięć palców – reagowanie na sygnał, przeliczanie.  
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 Zajączki – zabawa paluszkowa. 

 Zabawy dowolne. Układanie literek z patyczków. 

Wtorek 

Temat: Kto robi zapasy na zimę? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do samodzielnego 

wymyślania zabaw, nieprzeszkadzania innym podczas zabawy. 

 Powitanka.  

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

 Trzeba przetrwać – zapoznanie z wierszem. Rozpoznawanie zapasów dla zwierząt po 

dotyku, próba opisu, przyporządkowywanie zapasów do zdjęć zwierząt, dopasowanie 

nazw globalnych zwierząt do zdjęć, klasyfikacja, przeliczanie obiektów, 

porównywanie liczebności zbiorów, przyporządkowanie zwierząt do ich schronień.  

 Zwierzęta do domku – zabawa ruchowa.  

 Wprowadzenie litery Y, y, ćwiczenie percepcji słuchowej i wzrokowej oraz 

umiejętności grafomotorycznych.   

 Zabawa plastyczna, wypełnianie konturu litery Y różnymi materiałami.  

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego – szukanie obiektów, których jest więcej niż jeden, 

występujących w liczbie mnogiej. 

 Liczba mnoga – zabawa językowa.  

 Zapasy – zabawa ruchowa. Doskonalenie umiejętności tworzenia rytmów. 

 Zabawy dowolne dzieci. Odkładanie zabawek na wyznaczone miejsce po zakończonej 

zabawie. 

Środa 

Temat: Kto zapada w sen zimowy? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do wspólnej zabawy dzieci 

nieśmiałych.   

 Powitanka. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

 Stary niedźwiedź mocno śpi – tradycyjna zabawa ruchowa.  
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 Rozmowa na temat zwierząt zapadających w sen zimowy, w hibernację, aktywnych 

jesienią i zimą. 

 Na paluszkach – zabawa doskonaląca umiejętność cichego chodzenia, precyzji, 

koordynacji ruchowej.  

 Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, odwzorowywania, kodowania, 

przeliczania. Kształtowanie percepcji wzrokowo-ruchowej, zdolności 

grafomotorycznych. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.  

 Las zimą – praca plastyczna. 

 Blok zajęć o emocjach – zmęczenie. 

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Obserwowanie ptaków przylatujących do ogrodu. 

 Na paluszkach z dzwoneczkiem – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał. 

 Jeż pod liśćmi – zabawa plastyczna. 

 Zabawy dowolne dzieci. Oglądanie książek z grupowej biblioteczki. Wypowiedzi dzieci 

na temat ilustracji. 

Czwartek 

Temat: Kogo zimą nie spotkamy w Polsce? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne – budowanie 

największej wieży, doskonalenie precyzji ruchów. 

 Powitanka. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

 Sójka – zapoznanie z wierszem J. Brzechwy, reakcja gestem na słowo „morze”. 

 Oglądanie zdjęć ptaków, wysłuchiwanie odgłosów ptaków, próby podawania nazw 

ptaków i ich opisywania, dzielenie nazw ptaków na sylaby.  

 Ptaki odlatujące i pozostające – zabawa ruchowa.  

 Dlaczego ptaki latają? – zabawa dydaktyczna. Omówienie cech charakterystycznych 

budowy ciała ptaków, zabawy ruchowe, eksperymenty i obserwacje z piórkiem, 

porównywanie piórek.  

 Praca plastyczna z wykorzystaniem piórek. 

 Wiewiórki do dziupli – zabawa bieżna. 
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 Kolorowanki z ptakami – zabawa plastyczna. Próba odwzorowywania identycznych 

kolorów. 

 Karmnik dla ptaków – zabawa konstrukcyjna.  

 Zabawy dowolne dzieci. Utrwalanie zasady odkładania zabawek na miejsce. Używanie 

zwrotów grzecznościowych. 

Piątek 

Temat: Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą? 

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do układanie puzzli, do 

grania w memory.   

 Powitanka. 

 Zestaw ćwiczeń porannych. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.  

 Kto pamięta o zwierzętach – zapoznanie z wierszem I. Salach, zagadki słowne.  

 Karmnik i paśnik – zabawa dydaktyczna, porównanie miejsc pozostawiania 

pożywienia dla zwierząt.  

 Do karmnika, do paśnika – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał. 

 Spiżarnia dla ptaków – praca z wierszem, wykonanie mini karmników. 

 Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zawieszenie karmników w przedszkolnym 

ogrodzie.  

 Oddzielanie ziaren – zabawa manualna, doskonalenie chwytu, klasyfikacja. 

 Obrazy z ziaren – zabawa plastyczna z użyciem materiału naturalnego. 

 Zabawy dowolne dzieci. Zabawy rozwijające umiejętność liczenia, segregowania 

zbiorów według podanej cechy – zabawy z chętnymi dziećmi. 

 

Opracowała: 
mgr Irmina Sokołowska 

 

 


