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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

01.04.2019-05.04.2019 

Temat ogólny: Wiosenne przebudzenie 
Poniedziałek 

Temat: Oznaki wiosny 

• Przywitanie „Wszyscy są, Witam was…” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe – leżenie na plecach, oczy zamknięte. 

Wdech przez nos – brzuch unosi się do góry; 

wydech ustami – brzuch opada. 

• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Wąchanie kwiatków;  Podlewamy kwiatki; Bocian; Żaba; Kukułka; Wiosenne porządki. 

• Oglądanie książek o wiośnie. Dzieci na podstawie obrazków, opowiadają o tym, z 

czym im się kojarzy wiosna. Omawiają obrazki. 

• Zabawa dydaktyczna Wiosenne kolory. Nauczyciel prosi dzieci, aby powiedziały, jakie 

kolory kojarzą im się z wiosną i dlaczego. Dzieci starają się wyszukać w sali, jak 

najwięcej przedmiotów, w kolorze: zielonym jak młode listki, żółty jak słoneczko, 

fioletowy jak krokus itp. 

• Zabawa ruchowa Przebudzenie wiosny. Jedno z dzieci przyjmuje rolę Wiosny, która 

będzie budziła kwiaty. Pozostałe dzieci siedzą w siadzie skulnym na dywanie. Pani 

Wiosna podchodzi i delikatnie dotyka kolejnych dzieci, które podają sobie ręce, 

tworząc wąż, i podążają za nią w rytm muzyki. Na koniec wszystkie dzieci podają 

sobie ręce i tworzą koło, a Pani Wiosna wybiera następne dziecko do jej roli. 

• Zabawa ruchowa Ptaki do gniazd.  

• Rozwiązywanie zagadek B. Szelągowskiej o wiośnie. Nauczyciel recytuje zagadkę i 

prosi dzieci o podanie rozwiązania. Dzieci mówią swoje rozwiązanie po cichu do ucha 

Nauczyciela, tak aby każde dziecko miało możliwość wypowiedzenia się. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Witaj, wiosno! 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Nauczyciel 

zadaje pytania. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kotki i kotki. Nauczyciel recytuje wiersz i wskazuje 

na wazon z baziami. Omawia utwór, tłumaczy podwójne znaczenie słowa kotki. 

• Praca plastyczna Wiosenne kotki.  

• Ćwiczenia grafomotoryczne Wiosna. Zadaniem dzieci jest narysowanie na kartce 

oznak wiosny: słońce, chmurę, deszczyk, kwiatek, trawę. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Wtorek 

Temat: Przyroda wiosną 

• Przywitanie. Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci 

wstają i się kłaniają. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek.  

• Ćwiczenia logopedyczne Wiosenna pogoda – naśladowanie padającego deszczu – 

kap, kap, kap; rozchlapywanie wody – chlap, chlap, chlap. 

• Ćwiczenia słuchowe Co to? Nauczyciel wypowiada sylabami słowa kojarzące się z 

wiosną (np.: słoń-ce, tu-li-pan, kwia-ty itp.). Zadaniem dzieci jest połączenie słów w 

całość. 

• Ćwiczenia ortofoniczne Dźwięki wiosny. Dzieci powtarzają za Nauczycielem 

wypowiedziane przez niego słowa/dźwięki (np. la-la-la, lo-lol-lo, la-lo-le itp.). 

• Słuchanie odgłosów przyrody (nagranie z odgłosami natury np. śpiewanie ptaków, 

szum lasu).  Dzieci odpowiadają, z jaką porą roku kojarzą im się te odgłosy i dlaczego 

akurat z nią. 

• Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki Spotkanie z wiosną  

1. Ciepły wietrzyk powiał dzisiaj, 

Słychać świergot ptaków, 

A w ogrodzie spotkać można 

Miłych przedszkolaków. 

Ref.: Wiosna, wiosna 

Przyszła do nas, 

Bierzemy się za ręce.  

Pośród młodej, bujnej trawy 

Kwiatów coraz więcej. 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanej piosenki.  

• Nauka refrenu piosenki Spotkanie z wiosną połączona z ilustracją ruchową utworu.  

• Spotkanie z żywiołem – zabawy z ziemią. 

• Nauczyciel mówi dzieciom, co jest potrzebne roślinom do wzrastania (np. powietrze – 

chmura; woda – kropelki; temperatura – słońce). 

• Rysowanie obrazków związanych z wiosną. 

• Swobodne improwizacje ruchowe przy piosence Spotkanie z wiosną. 

• Zabawa Co najpierw, a co potem? Dzieci otrzymują obrazki, wskazują na nich co było 

najpierw, a co potem. 
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• Zabawa ruchowa Takie same kwiatki. Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki i włącza 

nagranie muzyki. Dzieci swobodnie spacerują. Na przerwę w muzyce szukają swojej 

pary. 

• Zabawa konstrukcyjna Kwiatowe ogrody. Dzieci konstruują kolorowe ogrody, 

wykorzystując do tego kolorowe klocki i kolorowe zakrętki do butelek. 

• Zabawa ruchowa Ptaki do gniazd.  

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Kolory wiosny 

• Przywitanie Witajcie (z pokazywaniem) 

Dzień dobry, witam was. 

Zaczynamy, bo już czas. 

Jestem ja, jesteś ty. 

Razem to jesteśmy my.  

• Gimnastyka poranna.  

• Ćwiczenia oddechowe Wyścig piłeczek. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Zabawa ćwicząca sprawność ręki – Układanka. Dzieci układają wzory kwiatowe, z kół 

z kolorowego papieru według wzoru ułożonego przez Nauczyciela. 

• Rebus słowno-obrazkowy Wiosna. Nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy i pokazuje 

im po jednym obrazku. Dzieci nazywają to, co widzą na obrazkach, dzielą nazwy 

rytmicznie (na sylaby) z klaskaniem. Łączą sylaby: wios i na i mówią słowo, jakie 

powstało. 

• Zabawa dydaktyczna Liczenie nasion. Nauczyciel rozsypuje na stoliku wymieszane 

nasiona: grochu, fasoli. Dzieci rozdzielają je na poszczególne rodzaje, opisują różnice 

w ich wyglądzie, wielkość, kolor, kształt. Liczą, których jest więcej, a których mniej. 

• Doświadczenia z nasionami w kąciku przyrody.  

• Wykonanie grzechotek z plastikowych butelek i nasion. 

• Akompaniament na grzechotkach do piosenki Spotkanie z wiosną. 

• Zabawa dydaktyczna Co kryje cebula? Dzieci oglądają cebulę, nazywają jej części 

składowe: szczypior, cebula, korzenie. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci dostają kartkę z narysowaną rośliną, ich zadaniem 

jest rysowanie po śladzie. 

• Zabawa matematyczna Pestki dyni. Nauczyciel rozdaje dzieciom pestki dyni. Pyta 

dzieci, czy wiedzą co to jest. Dzieci otrzymują pestki dyni i odliczają do 5, segregując 

na małe grupki.  
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• Dzieci poznają nazwy pierwszych wiosennych kwiatków. Nauczycie pokazuje obrazki 

kwiatków, podaje ich nazwy. Zawiesza je na tablicy w sali, a dzieci nazywają ich 

kolory, próbują odnaleźć w sali przedmioty w tych kolorach np. niebieskie sasanki, 

fioletowy krokus, biały przebiśnieg. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Czwartek 

Temat: Co słychać wiosną w gnieździe? 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Dwa wiatry. Nauczyciel daje każdemu dziecku trawę (wycięta z 

bibuły). Dzieci dmuchają na swoje trawy, na zmianę: lekkim strumieniem powietrza 

(mały wiatr) i silnym strumieniem powietrza (silny wiatr). Nauczyciel przypomina o 

prawidłowym torze oddechowym: wciąganie powietrza nosem, a wypuszczanie 

ustami. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski m. Dzieci 

powtarzają za Nauczycielem głoskę m, naśladując mruczenie kota. 

• Zabawa dydaktyczna Kolory wiosennych kwiatów. Nauczyciel prosi o podniesienie 

kartki te dzieci, które mają kolor kartki jak: narcyzy, krokusy, tulipany, pomidory, 

cytryny itp. 

• Nauka zwrotki piosenki Spotkanie z wiosną. 

• Rozmowa na temat: Co się kryje w gnieździe ptaka?  Nauczyciel ogląda wraz z dziećmi 

zdjęcia ptaków i czyta informacje o ich życiu, budowaniu gniazd, składaniu jaj i 

wykluwaniu się piskląt. 

• Zabawa dotykowa Pudełka sensoryczne. Dzieci wkładają ręce w otwór w pudełku (bez 

zaglądania) i badają zawartość pudełka, określają cechy materiału i zgadują, co to 

może być np. wata, gałązki, piórka, kamyki, nasiona. Zastanawiają się, czy te 

materiały mogłyby posłużyć ptakom do budowy gniazd. 

• Zabawa badawcza Co znajdziemy w skorupce jaja? Dzieci ostrożnie biorą do ręki jajko 

i podają związane z nim określenia, np.: małe, duże, twarde, białe, okrągłe, gładkie 

itp. Nauczyciel uderza w skorupkę i wylewa zawartość na talerzyk. Nazywa części jaja: 

żółtko i białko. Dzieci oglądają skorupki jaja, a także dotykają delikatnie, sprawdzają 

konsystencje. Po zajęciach myją ręce. 

• Praca plastyczna Pisklęta w gnieździe. 

• Ćwiczenia słownikowe Jaka może być wiosna? 

• Zabawa ruchowa Bocian, żaby i kukułki. Dzieci poruszają się w rytmie wystukiwanym 

przez Nauczyciela na tamburynie i wydają głosy właściwe zwierzęciu, którym są 
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oznaczone: kolor biały bociany – kle, kle, kle; zielony – żaby – kum, kum, kum; czarny 

– kukułki – ku, ku,ku,ku 

• Ćwiczenia małej motoryki – lepienie bazi z plasteliny.  

• Zabawa ruchowa Takie same kwiatki. Nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki i włącza 

nagranie muzyki. Dzieci swobodnie spacerują. Na przerwę w muzyce szukają swojej 

pary. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Piątek 

Temat: Wiosenny ogródek  

• Przywitanie Witamy się… Na hasło nauczyciela: Witamy się… dzieci witają się 

wskazaną częścią ciała, np. Witamy się brzuchami, witamy się nosami itd. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem „hula hop”. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek do napojów. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Układanie puzzli o tematyce wiosennej. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne Tulipan. Dzieci łączą kropki, a następnie kolorują 

powstały rysunek. 

• Śpiewanie piosenki Spotkanie z wiosną. 

• Słuchanie wiersza K. Datkun-Czerniak Wiosna. 

• Zabawa matematyczna na podstawie wysłuchanego wiersza.  Nauczyciel prezentuje 

obrazek kwiatka bez płatków. Pyta: Czego mu brakuje? Dokleja (dokłada) dwa płatki, 

a wybrane dziecko je przelicza. Następnie dokleja kolejne płatki, a kolejne dziecko 

ponownie je przelicza.  

• Zabawa twórcza Czerwony jak… Nauczyciel podaje nazwę koloru, a wskazane dziecko 

– podaje przykład czegoś, co kojarzy mu się z tym kolorem. 

• Kolorowanie wiosennych obrazków. 

• Zabawa ruchowa Wiosenny deszcz. Nauczyciel wyklaskuje rytm, a w tym czasie dzieci 

spacerują swobodnie. Na sygnał – jedno wyraźne klaśnięcie – dzieci chowają się 

przed wiosennym deszczem w umówione miejsce. 

• Quiz dydaktyczny. Dzieci odpowiadają poprzez uśmiech (prawda) lub smutną minę 

(fałsz). 

Pora roku, która jest teraz, to wiosna. 

Wiosną jest mało kwiatów. 

Wiosną jest bardzo zimno i pada śnieg. 

• Zabawa matematyczna Gdzie jest kwiatek? Nauczyciel stawia kwiatka w rożnym 

położeniu, a dzieci określają, gdzie się on znajduje.  

• Zabawa ruchowa Ptaki do gniazd.  
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• Zabawa ruchowa Żabki w stawie (z wykorzystaniem chusty animacyjnej). 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

 


