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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

17.02.2020-21.02.2020 

Temat ogólny: Wynalazki 

Grupa Sowy 

Cele ogólne: 

− doskonalenie motoryki małej;  

− rozwijanie sprawności ruchowej; 

− usprawnianie analizy słuchowej;  

− wprowadzenie litery P, p; 

− doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;  

− rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;  

− kształtowanie twórczego myślenia;  

− doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;  

− rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z 
korzystaniem z nich; 

− doskonalenie umiejętności współpracy w grupie; 
 
 
Poniedziałek 

Temat: Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat 
 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zachęcanie do zabaw w większych 

grupach. 

•  Powitanka. 

•  Zestaw ćwiczeń porannych – ćwiczenie dużych partii mięśni, zabawa ruchowa z 

wysokim podnoszeniem kolan, naśladowanie ruchem ćwiczeń gimnastycznych.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk 

przed każdym posiłkiem.  

• Zajęcia z języka angielskiego. 

• Odkrycia i wynalazki – co to takiego? – odnajdywanie ukrytych zdjęć- analiza 

sylabowa nazw odkryć i wynalazków, określanie liczby sylab i przyporządkowywanie 

jej liczby klocków, wyodrębnianie pierwszej i ostatniej głoski.  

• Wynalazki – swobodne wypowiedzi dzieci o tym, co to jest wynalazek.  

• Wprowadzenie litery P, p.  
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• Rozpoznanie nowej litery wśród innych.  

• Powitanie wynalazców – zabawa ruchowa.  

• Kto to jest wynalazca? – burza mózgów.  

• Ćwiczenie relaksacyjne do Sonaty księżycowej Beethovena.  

• Pogoda – zabawa z chusta animacyjną.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Spacer w okolicy przedszkola.  

• Zabawa słuchowa Wytęż słuch – różnicowanie głosek p i b.  

• Zabawy dowolne dzieci. Wdrażanie dzieci do samodzielnego wymyślania zabaw. 

Wtorek 

Temat: Jak było dawniej? 

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

plastycznego - odrysowywanie różnych kształtów na kartkach oraz ich wycinanie.  

•  Powitanka. 

•  Zestaw ćwiczeń porannych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych: przestrzeganie zasady mycia rąk 

przed każdym posiłkiem.  

• Elektryczność – rozbudzanie kreatywności poprzez pytania otwarte: Co by było, gdyby 

nie było prądu? Co działa dzięki elektryczności?  

• Żelazko z duszą i inne wynalazki – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Filipkowskiej i 

rozmowa na temat jego treści. 

•  Ile? O ile? – zabawa matematyczna, porównywanie liczebności zbiorów. 

• W domu – rozpoznawanie urządzeń potrzebujących dostępu do prądu, doskonalenie 

zdolności grafomotorycznych, ćwiczenie logicznego myślenia.  

• Co do czego? – łączenie w pary obrazków z dawnymi przedmiotami i współczesnymi 

ich odpowiednikami. 

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego.  

• Dziwne słowa – zabawa językowa, poszerzanie słownika, doskonalenie analizy i 

syntezy słuchowej. 

• Zabawy dowolne dzieci. 
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Środa 

Temat: Nasz codzienny świat 

• Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.  

• Piramida – doskonalenie motoryki małej w zabawach konstrukcyjnych, budowanie 

piramidy z drewnianych klocków.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych.  

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk 

przed każdym posiłkiem.  

• Zajęcia z języka angielskiego. 

• Zagadki słuchowe – odgadywanie nazw urządzeń gospodarstwa domowego oraz 

środków transportu po odgłosach, które wydają.  

• Co jest najważniejszym wynalazkiem i dlaczego?– rozmowa. 

• Runda w kole – wymienianie rzeczy zawierających w sobie koło.  

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Wdrażanie dzieci do zachowywania zasad 

bezpieczeństwa, nieoddalania się od wyznaczonego miejsca zabawy, przestrzegania 

ustalonych zasad podczas zabawy, nieprzegrzewania organizmu.  

• Wynalazki – zabawa językowa, rozwijanie mowy i myślenia.  

• Zabawy dowolne dzieci. Zabawy manipulacyjne – nawlekanie koralików na sznureczki 

lub przewlekanki, doskonalenie motoryki małej. 

Czwartek 

Temat: Współczesne wynalazki 

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

grupowej. Swobodne wypowiedzi dzieci podczas oglądania książek – rozwijanie mowy 

i myślenia.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk 

przed każdym posiłkiem. 
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• Telefon – wysłuchanie opowiadania Renaty Piątkowskiej, rozmowa na temat tekstu.  

• Telefon dawniej i dziś – porównywanie wyglądu dawnych i obecnych telefonów.  

• Komputer – rozmowa na temat komputera. 

• Internet – burza mózgów (Co to jest? Do czego służy? Co można robić w internecie? 

Kto z was potrafi korzystać z internetu? – swobodne wypowiedzi dzieci). 

• Bezpieczeństwo w sieci – rozmowa z dziećmi o niebezpieczeństwach czyhających w 

internecie.  

• Blok zajęć o emocjach – poczucie bezpieczeństwa. Co to znaczy czuć się bezpiecznie? 

– dyskusja.  

• Bezpiecznie i niebezpiecznie – zabawa z użyciem piktogramów.  

• Czuję się bezpiecznie, gdy… – kończenie przez dzieci zdania.  

• Bezpieczny w internecie – słuchanie i analiza treści wiersza Dominiki Niemiec. 

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. Promowanie wśród dzieci zabaw na świeżym 

powietrzu zamiast spędzania czasu na graniu w gry komputerowe. 

• Dobble literowe – zabawa ćwicząca spostrzegawczość. 

•  Zabawy dowolne dzieci.  

Piątek 

Temat: Jesteśmy wynalazcami! 

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Rozbudzanie empatii dzięki wspieraniu 

się podczas rozstania z rodzicami oraz zachęcaniu do wspólnej zabawy.  

• Powitanka. 

• Zestaw ćwiczeń porannych. 

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – przestrzeganie zasady mycia rąk 

przed każdym posiłkiem.  

• Odkurzacz – rozmowa na temat opowiadania Renaty Piątkowskiej.  

• Coś nowego ze starego – zabawa w grupach rozwijająca kreatywne myślenie.  

• Oś czasu – poszerzanie wiedzy na temat tego, jak kiedyś ludzie oświetlali domy, a jak 

robią to dziś, projektowanie własnego wynalazku. 

• Wyjście do ogrodu przedszkolnego. 



 

www.bajkowyswiat-czest.pl 
kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

34/363 18 43;     784 662 698 

34/363 18 43; 784 662 698 

• Komputerki – doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji obu rąk. 

• Zabawy dowolne dzieci. Układanie obrazków pociętych na części, przedstawiających 

różne wynalazki – rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-manualnej.  

 

Opracowała: 
mgr Irmina Sokołowska 

 


