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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

10.02.2020-14.02.2020 

Temat ogólny: W dawnych czasach 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

− wprowadzenie liczby 10;  

− doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach; 

− doskonalenie spostrzegania i porównywania;  

− rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych; 

− rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;  

− doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, 
porównywanie liczebności; 

− poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;  

− doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;  

 
Poniedziałek 

Temat: Ślady z przeszłości - skały 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do korzystania z kącika 

plastycznego - doskonalenie motoryki małej.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa w kole z piłką, 

doskonalenie rzutu i chwytu.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. Zachowywanie czystości wokół 

siebie podczas jedzenia posiłków.  

• Zajęcia z języka angielskiego. 

• Co wiemy o dinozaurach? – mapa myśli, wstęp do metody projektu, prezentacja zdjęć 

skamielin – śladów i szkieletów dinozaurów.  

• Wprowadzenie liczby 10, przeliczanie elementów, łączenie grafemu z liczbą 

elementów. 

• Praca z książką - doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, 

odwzorowywanie. 

• Zegary – zabawa ruchowo-ortofoniczna.  
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• Na zamku – oglądanie albumów, zdjęć/ilustracji zamków, pałaców, królów, rycerzy, 

księżniczek.  

• Słuchanie wiersza Izabelli Klebańskiej Menuet – rozmowa na temat wiersza.  

• Nóżka nóżka stop – zabawa logorytmiczna do utworu La Raspa inspirowana metodą 

Batti Strauss.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Zabawa w archeologa – poszukiwanie skamielin.  

• Prace wykopaliskowe – praca w grupach, odkopywanie z pisaku za pomocą małych 

pędzelków wydrukowanego szkieletu dinozaura.  

• Zabawy dowolne dzieci. Inicjowanie zabawy w „rodzinę” – podział i przyjmowanie ról.  

Wtorek 

Temat: Dawne zwierzęta – dinozaury 
 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabawy konstrukcyjne z klocków 

drewnianych. „Kto wyżej?”– doskonalenie koordynacji ręka- oko.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – zachowywanie czystości wokół 

siebie podczas jedzenia posiłków.  

• Co to za dinozaur? – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, zapoznanie z 

wybranymi dinozaurami, opisywanie ich cechy charakterystycznych, sposobu 

poruszania się i odżywiania.  

• Znajdź – zabawa doskonaląca spostrzeganie, utrwalenie wiadomości o wyglądzie 

dinozaurów oraz ich nazw.  

• Rysujemy dinozaura krok po kroku – doskonalenie sprawności grafomotorycznej, 

odwzorowywanie.  

• Szkielety oraz Co jadły dinozaury?- zabawy dydaktyczne, poszerzanie wiedzy na temat 

dinozaurów.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Chodzenie po śladach dinozaura - zabawa z 

elementem równowagi.  

• Skamieliny - wykonanie masy solnej i robienie odcisków.  
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• Oglądanie w książkach przyniesionych przez Nauczyciela i dzieci szkieletów 

dinozaurów. Wspólne budowanie na dywanie leżącego szkieletu z rolek po papierze 

toaletowym lub z klocków drewnianych.  

• Zabawy dowolne dzieci – zgodne dzielenie się zabawkami. 

Środa  

Temat: Dlaczego dinozaury wyginęły? 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Oglądanie przyniesionych książek.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – zachowywanie czystości wokół 

siebie podczas jedzenia posiłków.  

• Zajęcia z języka angielskiego. 

• Dlaczego dinozaury wyginęły? – burza mózgów, podawanie przez dzieci hipotez, próby 

ich formułowania i wypowiadania na forum grupy.  

• Gdzie więcej? – zajęcia matematyczne, porównywanie liczebności zbiorów.  

• Naj – szeregowanie dinozaurów od najmniejszego do największego.   

• Blok zajęć o emocjach – podziw. 

• Podziwiamy dawne cywilizacje – rozmowa.  

• Wspaniałe piramidy – zabawa konstrukcyjna. 

• Podziw dla starożytnych władców – zabawa dramowa.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. „Śniegowe ulepianki”- zabawy na śniegu. 

• Magiczna maszynka– doskonalenie przeliczania i znajomości liczb. 

• Dinozaurem jesteś ty! – zabawa bieżna na zasadzie berka. 

• Zabawy dowolne dzieci. Zachęcanie dzieci do podejmowania różnego rodzaju zabaw: 

konstrukcyjnych, manipulacyjnych, tematycznych, plastycznych – rozwijanie 

inteligencji wielorakich u dzieci. 

Czwartek 
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Temat: Dawni ludzie 
 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie dzieci do grania w gry 

planszowe.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – zachowywanie czystości wokół 

siebie podczas jedzenia posiłków.  

•  Rozmowa o praprzodkach człowieka- porównywanie obrazków- wskazywanie różnic i 

podobieństw.  

• Czym się zajmowali ludzie dawno temu? - giełda pomysłów, poszerzanie wiedzy. 

• Polowanie na mamuty- zabawa orientacyjno- porządkowa, reagowanie na 

zróżnicowany sygnał dźwiękowy.  

• Malowidła naskalne - zajęcia plastyczne, malowanie palcami przy użyciu farb.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Rysowanie malowideł zwierząt i roślin na śniegu 

(lub piasku).  

• Jak mieszkali dawni ludzie? – burza mózgów, budowanie szałasu z gałęzi/patyków oraz 

kawałków materiału.  

• Naszyjnik – zabawa grafomotoryczna.  

• Zabawy dowolne dzieci. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez oglądanie 

książek w kąciku czytelniczym. 

Piątek 

Temat: Najstarsze cywilizacje 

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

zgodnie z ich przeznaczeniem  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – zachowywanie czystości wokół 

siebie podczas jedzenia posiłków.  
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• Egipt - praca z obrazkiem, poszukiwanie wspólnego mianownika dla ilustracji, 

dzielenie się wiedzą dzieci na temat Egiptu, zapoznanie dzieci z informacjami 

dotyczącymi starożytnego Egiptu.  

• Piramida - zabawa konstrukcyjna z użyciem klocków drewnianych.   

• Grecja – zabawa w skojarzenia. 

• Grecka waza – doskonalenie zdolności grafomotorycznych. 

• Zabawy na świeżym powietrzu. 

• Gra w kręgle – doskonalenie rzutu i przeliczania w zakresie 10.  

• Zabawy dowolne dzieci. Czynności porządkowe na koniec dnia: porządkowanie kącika 

klocków, segregowanie klocków według rodzaju i wielkości.  

• Tworzenie papierowego dinozaura. 
 
Opracowała: 
mgr Irmina Sokołowska 

 


