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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

04.02.2019 - 08.02.2019 

Temat wiodący: „ Baśnie, bajki, bajeczki”. 
 

Poniedziałek 
Temat: Smok cmok. 

• Przywitanie „Lustra” 

Dobieramy się parami, 
witamy się oklaskami. 
Pocieramy się noskami 
i stykamy się łokciami.  

 
Chwytamy ręce kolegi, 
trenujemy razem biegi. 
A teraz wszyscy kucamy 
i swoje ręce puszczamy.  

 
A na podłodze parami 
stopami się spotykamy 
i za ręce się chwytamy. 
Delikatnie się bujamy. 

  
Teraz wstajemy parami, 

jesteśmy swymi lustrami. 
Jeden z nas ruch pokazuje, 

a drugi go naśladuje.  

• Gimnastyka poranna ze skakankami i obręczami. 

• Ćwiczenia oddechowe „Smok zionący ogniem”. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Książka z baśniami”. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, a 
następnie dzieci je wykonują. Wilk gonił zająca i bardzo się zmęczył – dzieci wysuwają 
język na brodę i głęboko oddychają. Zegar z wahadłem – dzieci przesuwają język od 
prawego do lewego kącika ust. Smok cmok – wargi mocno wysuwają do przodu, 
naśladują przesyłanie pocałunku, a potem znów rozciągają wargi.  

• Oglądanie i słuchanie czytanych książek z baśniami. Nauczyciel wraz z dziećmi ogląda 
książki z baśniami. Dzieci, na podstawie ilustracji, odgadują o czym jest baśń. 
Nauczyciel czyta wybrane baśnie przez dzieci. Zachęca dzieci do ich opowiadania. 

• Praca plastyczna – malowanie farbami rolek po papierze toaletowym w kolorze 
zielonym. Będą to smoki. 
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• Opowieść ruchowa „Wyprawa”. Nauczyciel prosi, aby dzieci wyobraziły sobie, że piją 
magiczny eliksir i przenoszą się w baśniowy świat. Nauczyciel wraz z dziećmi naśladuje 
poszczególne ruchy: 

o  pakują walizki i podnoszą je powoli, bo są bardzo ciężkie, 

o przeskakują przez kałuże, bo są spóźnione na samolot, 

o  lecą samolotem, 

o  spacerują na paluszkach, żeby nie obudzić smoka, 

o  kładą się, bo są bardzo zmęczone po podróży. 

• Zabawa „Różne minki”. Dzieci pokazują części ciała i czynności zgodnie z tekstem 
recytowanym przez nauczyciela. 

• Rozwiązywanie zagadki o smoku B. Szelągowskiej. 

„Często w bajkach występuje. 
Postrach wielki budzi. 

Ogniem zionie prosto z pyska, 
By wystraszyć ludzi”. (smok) 

 

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Białe gołębie”. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Karta pracy –  dzieci rysują po śladzie oraz odnajdują właściwy cień smoka. 

• Zabawa matematyczna „Kolorowe bibułki”. Nauczyciel rozdaje dzieciom żółte i 

czerwone paski bibuły. Dzieci przykładają je do siebie i porównują ich długości; 

określają który pasek jest dłuższy, a który krótszy. Układają po cztery paski każdego 

koloru, a nauczyciel je łączy zszywaczem. 

• Praca plastyczna  „Smok” -  dzieci przyklejają dwa małe zielone pompony, na 

początku rolek po papierze toaletowym, który wcześniej malowały na zielono. Będą 

to nozdrza smoka. Z drugiej strony przyklejają dwa duże białe pompony, a na nich 

malują oczy czarnym mazakiem. Wewnątrz rolek od strony nozdrzy, dzieci przyklejają 

ze sobą paski bibuły: żółtej i czerwonej. Będzie to ogień wylatujący z paszczy smoka. 

• Ćwiczenia twórcze „Smocze opowieści”. Nauczyciel zaczyna opowieść o smoku …. 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żył sobie smok, 
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który…. Prosi dzieci by dokończyły dalsza opowieść od słów: Smok bardzo lubił…  i 

często… Aż pewnego dnia… Wtedy okazało się, że….  i od tamtej pory…. 

• Ćwiczenia pamięci wzrokowej - Czego brakuje w sali? Nauczyciel rozkłada na dywanie 

cztery zabawki. Dzieci nazywają zabawki oraz mówią co można z nimi zrobić. Jedno 

dziecko zamyka oczy, a nauczyciel chowa jedną zabawkę. Zadanie dziecka polega na 

odgadnięciu jakiej zabawki brakuje. 

• Granie w gry planszowe i układanie układanek. 

• Zabawa ruchowa „Smok”. Nauczyciel w sali wyznacza miejsca, gdzie można się 

schować przed smokiem. Jedno dziecko pełni rolę smoka. Dzieci biegają swobodnie po 

sali, na hasło: smok, dzieci chowają się przed smokiem. Jeśli dziecko zostanie dotknięte 

przez smoka, także zostaje smokiem. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Wtorek 
Temat: Baśnie. 

 

• Przywitanie do piosenki B. Forma „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.  

• Gimnastyka poranna z piłkami. 

• Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Latający dywan trzepiemy trzepaczką” dzieci uderzają 
czubkiem języka na górze za zębami. „Królewska winda” dzieci przesuwają język od 
górnych zębów do dolnych, w te i z powrotem. 

• Wzory grafomotoryczne korony – dzieci rysują kredką po szarej linii korony. 

• Ćwiczenia słuchowe jaka to melodia? Nauczyciel odtwarza wybrane fragmenty melodii 
z bajek. Chętne dzieci odgadują z jakiej bajki pochodzi dana melodia. 

• Zabawa ortofoniczna cicho, cichuteńko. Dzieci powtarzają cicho za nauczycielem 
odgłosy: ciiiiiii, szszszszsz, pi, pi, pi, pi, sssssssssssss. 
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• Zabawa - jakie znamy baśnie? Nauczyciel pyta dzieci jakie znają baśnie i kto w nich 
występuje. 

• Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki „Baśnie” B. Forma. 

• Rozmowa na podstawie tekstu piosenki „Baśnie”. 

• Swobodna improwizacja ruchowa do melodii „Baśnie”. 

• Rozmowa na podstawie baśni J. Ch. Andersena „Królowa Śniegu”. 

• Rysowanie bohaterów baśni „Królowa Śniegu”. 

• Zabawa „Baśniowe figury”. Dzieci biegają swobodnie po sali, kiedy nauczyciel klaśnie 
w dłonie dzieci zastygają bez ruchu i zamieniają się w wybrana postać z baśni. Kto się 
poruszy odpada z gry. 

• Nauka słów  pierwszej zwrotki piosenki „Baśnie” - metoda ze słuchu. 

• Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki „Baśnie” B. Forma 

1. Baśni słuchają dzieci 
i dorośli też lubią baśnie. 
Każdy chętnie posłucha 
Pięknej baśni, zanim zaśnie. 

 
2. W baśniach mieszkają wróżki, 

dobre elfy i czarodzieje, 
w baśniach z pomocą przyjdą 
zawsze wierni przyjaciele. 
 

3. Baśnie to tajemnica, 
w baśniach różne cuda i dziwy, 
w baśniach świat całkiem inny, 
nie do końca jest prawdziwy. 
 

• Kolorowanie rysunków związanych z baśniami. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Środa 
Temat: Jaś i Małgosia. 

• Przywitanie do piosenki „Baśnie” 

• Gimnastyka poranna z użyciem pałeczek drewnianych. 
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• Ćwiczenia oddechowe z chrupkami styropianowymi. 

• Ćwiczenia logopedyczne  „Książka z baśniami”. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, 
a następnie dzieci je wykonują. Wilk gonił zająca i bardzo się zmęczył – dzieci 
wysuwają język na brodę i głęboko oddychają. Zegar z wahadłem – dzieci 
przesuwają język od prawego do lewego kącika ust. Smok cmok – wargi mocno 
wysuwają do przodu, naśladują przesyłanie pocałunku, a potem znów rozciągają 
wargi.  

• Zabawa - czy znasz…? Nauczyciel zadaje pytania dotyczące baśni i bajek. Które 
dziecko zna odpowiedź podnosi kciuk do góry. 

• Utworzenie kącika tematycznego Baśnie, bajki, bajeczki. 

• Śpiewanie kołysanki „Bajka iskierki” z nauczycielem. Nauczyciel śpiewa piosenkę, a 
dzieci nucą melodie. 

„Z popielnika na Wojtusia 
iskiereczka mruga: 

Chodź opowiem Ci bajeczkę, 
bajka będzie długa. 

 
Była sobie raz królewna, 

pokochała grajka. 
Król wyprawił im wesele 

I skończona bajka. 
 

Była sobie Baba-Jaga, 
miała chatkę z masła, 

a w tej chatce same dziwy!... 
Psst, iskierka zgasła. 

 
Z popielnika na Wojtusia 

iskiereczka mruga: 
Chodź opowiem Ci bajeczkę, 

bajka będzie długa. 
 

Już ci Wojtuś nie uwierzy 
iskiereczko mała.  

Chwilę błyśniesz, potem gaśniesz,  
oto bajka cała”. 

• Słuchanie opowiadania na podstawie baśni „Jaś i Małgosia”. Nauczyciel podczas 
opowiadania robi krótkie przerwy by dzieci dopowiedziały ciąg dalszy opowiadania. 
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• Zabawa matematyczna liczenie pierników do pięciu.  

• Zabawa dydaktyczna układanie rytmów z kolorowych pierników według wzoru. 

• Karta pracy – dzieci odszukują i zaznaczają trzy różnice między obrazkami, podają 
tytuł baśni, z której pochodzi obrazek, wskazują taki sam piernik  jak we wzorze. 

• Ćwiczenia w zadawaniu pytań – zagadkowa baśń. Jedno dziecko podaje 
nauczycielowi tytuł baśni, a nauczyciel zapisuje na karteczce. Reszta dzieci zadaje 5 
– pytań. Nauczyciel odpowiada: tak lub nie. Jeśli nie uda się odgadnąć dzieciom, to 
nauczyciel je naprowadza. Na zakończenie nauczyciel odczytuje tytuł baśni z 
karteczki. 

• Praca plastyczna: wykonanie domku Baby – Jagi  z kartonu. Dzieci malują farbami 
ściany oraz dach, kredkami rysują wzory na chatce, wycinają okna i drzwi z papieru 
kolorowego i przyklejają na domek. Na koniec odgrywają scenki z baśni. 

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

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Czwartek 
Temat: Czerwony Kapturek. 

• Przywitanie - witam kolor czerwony. Nauczyciel pokazuje dzieciom serce w kolorze 
czerwonym, następnie dzieci szukają tego koloru: na sobie lub w sali i dotykają ich. Na 
zakończenie dzieci siadają w kole na dywanie i podają przykłady rzeczy w kolorze 
czerwonym. 

• Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

• Ćwiczenia oddechowe z kartką papieru. 

• Ćwiczenia logopedyczne „Czerwony kapturek” – Idzie Czerwony kapturek przez las i 
śpiewa tak: la, la, la, la, li, li, li, li, le, le, le, le, lu, lu, lu, lu, lo, lo, lo, lo   (na melodie 
„Wlazł kotek na płotek”). Dzieci naśladują jak śmieje się: 

o Czerwony Kapturek: hi, hi, hi, 

o babcia: ha, ha, ha, 

o leśniczy: ho,  ho, ho. 

• Zabawa językowa - jakiego koloru są korale? Nauczyciel zaczyna zdanie: Król Karol kupił 
królowej Karolinie korale koloru……. Dzieci kończą to zdanie, każde podaje inny kolor, 
tak aby się nie powtórzył. 
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• Ćwiczenia sprawności palców dłoni „Korale koloru” – dzieci rysują korale kredkami lub 
nawlekają koraliki na sznurówkę. 

• Rozmowa z dziećmi na temat ich prawa do słuchania baśni. 

 

 

 

 

    słuchać bajek, baśni i opowiadań, 

 

poznawać bajki, baśnie, mity, legendy 

przekazywane w jego kraju z pokolenia na 

pokolenie, 

poznawać utwory dla dzieci, napisane przez 

znanych,  wielkich autorów, 

poznawać magiczne słowa w bajkach i baśniach, 

 

oczekiwać, że jego rodzice i dziadkowie będą mu 

często czytać i opowiadać, 

 

do wymyślania i opowiadania własnych bajek i 

zmieniania znanych historii, do tworzenia 

własnych wersji, 

KAŻDE DZIECKO MA PRAWO 
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• Słuchanie opowiadania na podstawie baśni „Czerwony Kapturek”. Nauczyciel 

podczas opowiadania robi, krótkie przerwy by dzieci dopowiedziały ciąg dalszy 
opowiadania. 

• Ćwiczenie pamięci „Koszyczek dla chorej babci”. Nauczyciel zamienia się w mamę 
Czerwonego kapturka i wkłada do koszyka produkty dla chorej babci, np. sok 
malinowy, ciasteczka, herbata, chusteczki higieniczne. Dzieci wymieniają produkty, 
które znajdują się w koszyczku. Na koniec zabawy nauczyciel chowa jeden produkt 
i pyta się dzieci czego brakuje? 

• Praca plastyczna - wypychanka „Czerwony Kapturek”. 

• Kolorowanka - „Czerwony Kapturek”. 

• Zabawa z elementami celowania – celuj do koszyka. 

• Wysłuchanie nagrania piosenki „Baśnie” – dzieci próbują zaśpiewać drugą zwrotkę 
z nauczycielem. 

• Wysłuchanie fragmentu baśni „Kopciuszek” – nauczyciel przyjmuje rolę wróżki i 
przypomina część baśni z czarami. Zamienia dynię w karetę, myszy w konie, brudną 
suknie w balową. Dzieci razem z nauczycielem powtarzają zaklęcie: czary - mary, 
hokus – pokus, abrakadabra, bęc! 

• Zabawa grupowa „pantofelki” – Dzieci siedzą w kole na stopach, jedno dziecko 
losuje ze środka kapeć i szuka jego właściciela. Zabawa kończy się, aż wszystkie 
dzieci otrzymają kapcie do pary. 

• Ćwiczenie graficzne „Kareta z dyni” – dzieci zamieniają rysunek dyni w karetę. 

• Opowieść ruchowa „Wyprawa”. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

Piątek 
Temat: Nasze ulubione bajki. 
 

• Przywitanie „Witam tych którzy….” 

• Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

• Ćwiczenia oddechowe z watą. 
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• Ćwiczenia logopedyczne „Latający dywan trzepiemy trzepaczką” dzieci uderzają 
czubkiem języka na górze za zębami. „Królewska winda”  dzieci przesuwają język od 
górnych zębów do dolnych, w te i z powrotem. 

• Oglądanie wybranych przez dzieci książek z kącika tematycznego. 

• Zabawa sprawnościowa „Pomagamy kopciuszkowi”. Nauczyciel rozdaje dwie miski 
jedna pusta, druga z fasolą wymieszana z ryżem. Zadaniem dzieci jest oddzielenie fasoli 
od ryżu. 

• Układanie puzzli z baśniowymi bohaterami. 

• Zabawa relaksacyjna „Czarodziejski dywan”. Nauczyciel na dywanie rozkłada duży koc 
(czarodziejski dywan). Dzieci siadają na kocu, zamykają oczy i wsłuchują się w spokojną 
melodię utworu. Dzieci wyobrażają sobie, że lecą na czarodziejskim dywanie. Na 
zakończenie dzieci otwierają oczy i opisują swoje wrażenia. 

• Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie”. 

• Rozmowa na podstawie tekstu wiersza. 

• Śpiewanie piosenki „Baśnie” z akompaniamentem dotychczas poznanych 
instrumentów. 

• Zabawa dydaktyczna - co to za baśń? Nauczyciel rozkłada przed dziećmi ilustracje i 
rekwizyty dotyczące baśni. Dzieci przyglądają się i dopasowują ilustrację do rekwizytu, 
oraz podają tytuł baśni. 

• Zabawa bieżna „Uwaga! Wilk!”. Dzieci biegają swobodnie po sali, na hasło: Uwaga! 
wilk!, przybiegają do nauczyciela. 

• Zabawa ruchowo – naśladowcza poruszaj się jak:  wilk z baśni „Czerwony kapturek”, 
kot z baśni „Kot w butach”, konie z karety  z baśni „ Kopciuszek”. 

• Quiz dydaktyczny - co już wiemy o baśniach? Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci 
podnoszą rękę jeśli znają odpowiedź. Np. Co sprzedawała dziewczynka z zapałkami? 
Co zgubił Kopciuszek? 

• Opowieść ruchowa „Wyprawa”. Nauczyciel prosi, aby dzieci wyobraziły sobie, że piją 
magiczny eliksir i przenoszą się w baśniowy świat. Nauczyciel wraz z dziećmi naśladuje 
poszczególne ruchy: 

o  pakują walizki i podnoszą je powoli, bo są bardzo ciężkie, 

o przeskakują przez kałuże, bo są spóźnione na samolot, 

o  lecą samolotem, 
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o  spacerują na paluszkach, żeby nie obudzić smoka, 

o  kładą się, bo są bardzo zmęczone po podróży. 

• Praca plastyczna „Korona dla królowej/króla”. Nauczyciel rozdaje dzieciom szablony z 
narysowaną koroną. Dzieci same wycinają lub robi to nauczyciel. Dzieci smarują je 
klejem i posypują brokatem. Nauczyciel pomaga zszyć powstałą koronę i zakłada 
dziecku na głowę. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna. 

 

 

 

 

 

 

 

 


