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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

03.06.2019-07.06.2019 

Temat ogólny: Święto rodziców. 

 
Poniedziałek 

Temat: Portret mojej rodziny. 

• Przywitanie na melodie „Panie Janie” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek. 

• 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. 

Nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie: Powitanie, Pyszny obiad, Spacer, Rodzinna zabawa, Karuzela, Całusy, 

Drzwi. 

• Oglądanie zdjęć i albumów rodzinnych przyniesionych przez dzieci. 

• Zabawa konstrukcyjna Budujemy domy dla naszych rodzin. 

• Zabawa muzyczno – ruchowa „Taniec z gazetami”. 

• Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej „Rodzina”. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadmüller „Dzień rodziców”. Rozmowa kierowana na 

podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Praca plastyczna – Ramka na fotografię kociej rodziny. 

• Zabawa ruchowa – Rodziny zwierząt. 

• Zabawa dramowa - W mojej rodzinie.  

• Nazywanie emocji związanych z rodziną.  

• Malowanie portretu rodziny. 

• Przygotowanie inscenizacji na zakończenie roku. Przydział ról według możliwości, 

predyspozycji i chęci dzieci. 

• Lepienie tortu z plasteliny 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Wtorek 

Temat: Mama i tata. 

• Przywitanie „Mało nas”. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne Mów tak jak ja. Nauczyciel wydaje różne dźwięki, z różnym 

natężeniem i różną intonacją (np. ma-ma-ma, ta-ti-ta), a dzieci powtarzają w ten sam 

sposób. 

• Muzyczne improwizacje ruchowe w parach. 

• Zabawa słuchowa Głuchy telefon. 

• Zabawa muzyczna Wymruczane melodie. 

• Wprowadzenie – wypowiedzi na temat obrazka (obrazek przedstawiający dwie 

dorosłe osoby w domyśle: mamę i tatę). 

• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Moja rodzina” z pokazywaniem: 

 

1. Kiedy jest mi smutno,                   Dzieci: trą piąstkami oczy, płaczą, 

Mama mnie pocieszy,                   głaszczą się po głowie, 

Mocno mnie przytuli,                   krzyżują ręce, dłonie kładą na ramionach, 

Nigdzie się nie spieszy.                przykucają, 

 

Ref. Mama, tata, siostra brat                tworzą koła 4 – osobowe, 

        To jest mój rodzinny świat.           Obracają się w kołach, 

        Teraz chcę powiedzieć wam:        zatrzymują się, 

        Dobrze, że rodzinę mam.              Unoszą energicznie ramiona w górę,                                                           

       radośnie wykrzykują: Hej! 

 

2. Z siostrą albo z bratem               tworzą pary i wskazują palcem na siebie, 

często się bawimy,                      podają sobie ręce i obracają się, 

rower, piłka, rolki -                      biegną w miejscu, 

bardzo to lubimy.                        obracają się, 

 

Ref. Mama, tata, siostra brat … 

 

3. Z tatą porozmawiać                 tworzą nowe pary, stają naprzeciwko siebie, 

mogę dnia każdego,                 przechylają głowę na boki, ręce kładą na         

     biodrach, przytulają się. 

jest mym przyjacielem          

I dobrym kolegą.                        
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• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.  

• Nauka refrenu piosenki „Moja rodzina” fragmentami, metodą ze słuchu. 

• Zabawa dydaktyczna Rodziny roślin.  

• Praca z obrazkami – Rodziny zwierząt.  

• Historyjka obrazkowa ”Ptaki w gnieździe”. 

• Zabawa z elementem pantomimy – Taki duży, taki mały…  

• Śpiewanie refrenu piosenki „Moja rodzina”. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Album rodzinny. 

• Przywitanie „Kto ma brata?” 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem „hula hop”. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek do napojów. 

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

Nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonywani ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie: W mieście stoi sygnalizator świetlny; Samochody; Wieżowiec; 

Przedszkolaki; Konik; Krowa; Traktor jeździ w koło po polu; 

• Zabawa ruchowa Razem jest weselej. 

• Zabawa dydaktyczna Wielka przedszkolna rodzina. 

• Czytanie globalne wyrazów: mama, tata. 

• Praca plastyczna – Moja rodzina. 

• Zabawa językowa - Kiermasz imion. 

• Spotkanie z gościem – Czytanki razem z mamą. 

• Zabawa grupowa Podróż z mamą. 

• Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Moja rodzina”. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z gazetami.  

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Czwartek 

Temat: Kwiaty dla mamy i taty. 

• Zabawa na powitanie – Kto, tak jak ja. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe „Kwiaty”. 
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• Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Prezentacja prawidłowej artykulacji głoski t. 

• Zabawa kierowana w kąciku lalek – Poranek z mamą. 

• Rozmowa z dziećmi na temat: Co robi moja mama? 

• Zabawa dydaktyczna Zakupy z mamą. 

• Praca plastyczna – Bukiet dla mamy i taty. 

• Zabawa popularna Ojciec Wirgiliusz. 

• Nauka trzeciej zwrotki piosenki „Moja rodzina”. 

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina. 

• Ćwiczenia słuchowe – Kto mieszka w tym domu? 

• Karta pracy - Obrysowywanie kształtów prezentów i kolorowanie wybranego z nich. 

Dzielenie nazw prezentów rytmicznie (na sylaby). Kolorowanie serc według wzoru. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Piątek 

Temat: To wszystko dla was, rodzice. 

• Przywitanie – Rzeźbiarz. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek styropianowych”. 

• Ćwiczenia logopedyczne Czyj to głos?  

• Układanie puzzli przedstawiających rodzinę. 

• Śpiewanie piosenki „Moja rodzina”. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem!  

• Rozmowa na podstawie wiersza.  

• Karta pracy - Oglądanie obrazków i określanie, co robią tata i mama Olka i Ady. 

Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach i określanie, do czego są 

potrzebne. 

• Kończenie zdań – wypowiedzi dzieci na temat rodziny. 

• Zabawa dydaktyczna Kogo brakuje?  

• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec z gazetami.  

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

 

 

 

 


