
Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

07. 01. 2019 - 11. 01. 2019 

Temat wiodący - „Zima i zwierzęta” 
 

Poniedziałek 
Temat: Ptasia stołówka. 

▪ Przywitanie - „Powitanie ptaszków”. Dzieci spacerują po sali, podchodzą do siebie                  
i machając rękoma – skrzydłami, wołając: ,,ćwir, ćwir”. Każdy stara się powitać jak 
najwięcej kolegów i koleżanek. 

▪ Gimnastyka poranna  z użyciem obręczy. 

▪ Ćwiczenia oddechowe (ptasie piórka). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (fruwające ptaszki, rozkładanie skrzydeł, ptaki w karmniku, 
ptasi dziobek, odgłosy ptaków). 

▪ Ćwiczenie sensoryczne – „Ziarna i orzechy”. Nauczyciel do pustego pojemnika wsypuje 
ziarno, a w nim ukrywa orzechy włoskie i laskowe. Zadaniem dzieci jest odszukanie 
orzechów oraz ich przeliczeniu. 

▪ Rysowanie na tackach z ziarnami. Nauczyciel rozdaje tacki z ziarnami, a dzieci rysują 
dowolne wzory palcem wśród ziarenek. Następnie dzieci odgadują, wzajemnie co 
narysowały. 

▪ Zagadka B. Szelągowskiej 

Tak jak nikt potrafią fruwać. 
Domem są ich drzewa, krzaki. 

Warto zimą je dokarmiać. 
Jak się zwą? Wiadomo! (Ptaki) 

 
▪ Słuchanie opowiadania E. Stadmüller „Ptasia stołówka”. 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Wykonanie przez dzieci smacznej niespodzianki dla ptaków (karmnik). 

▪ Zabawa ruchowa „Ptaki do karmnika”. Nauczyciel rozkłada obręcze (karmniki). Dzieci 
biegają swobodnie po sali i naśladują ptaki (poruszają rękami, naśladują odgłosy 
ptaków – ćwir, ćwir itp.). Na dźwięk tamburynu podlatują po dwoje do jednego 
karmnika i w przysiadzie podpartym uginają ręce, naśladując wybieranie ziarenek z 
karmnika. 

▪ Zabawa twórcza – lepienie ptaka ze śniegu. Dzieci wraz z nauczycielem lepią ptaka ze 
śniegu, łącząc kolejne jego elementy: tułów, głowę, skrzydła, ogon, nogi. 

▪ Zabawa dydaktyczna lżejszy – cięższy. Nauczyciel rozkłada na stole przedmioty w 
parach i prosi dzieci, aby je nazwały (kubek ceramiczny, kubek plastikowy, klocek 
drewniany, klocek plastikowy, kartka papieru, książka itp.) Następnie bierze każdą 



parę przedmiotów do rąk, i określa, które z nich jest cięższe, a które lżejsze. Potem 
dzieci biorą przedmioty i określają ich ciężar.  

▪ Oglądanie i segregowanie kolorowych piórek wg. wielkości, koloru, wzoru. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Wtorek 
Temat: Dokarmiamy ptaszki. 

▪ Przywitanie – Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci 
wstają i się kłaniają. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem piłek. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z chrupkami styropianowymi. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (fruwające ptaszki, rozkładanie skrzydeł, ptaki w karmniku, 
ptasi dziobek, odgłosy ptaków). 

▪ Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”. Ćwiczenie wyrazistości mowy – 
dzieci podaja nazwy ptaków, które usłyszały w wierszu. Nauczyciel głośno i wyraźnie 
powtarza wybrane odgłosy ptaków, które występowały w wierszu. A dzieci je 
powtarzają.  

Halo! O, halo lo lo lo lo! 
Tu tu tu tu tu tu tu 

Radio, radijo, dijo, ijo, ijo, 
Tijo, trijo, tru lu lu lu lu 
Pio pio pijo lo lo lo lo lo 
Plo plo plo plo plo halo! 

 kuku! kuku! stuku! puku! 

▪ Oglądanie książek i albumów o ptakach. 

▪ Praca plastyczna „Ptasie odbijanki” – Dzieci malują swoją dłoń farbami i odbijają na 
kartce. Domalowują dziób i oko ptaka. 

▪ Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki „Dokarmiamy ptaszki” (B. Forma) 

▪ Omówienie tekstu piosenki i utrwalenie tekstu pierwszej zwrotki piosenki (dzieci w 
następnych dniach będą się uczyć kolejnych zwrotek). 

1. W przedszkolnym ogrodzie 
wielkie zamieszanie, 
do karmnika przyfrunęły 
ptaszki na śniadanie. 

Ref. Hu, hu ha zima zła. 
Kto nam dziś ziarenka da? 
Hu, hu ha zima zła. 
Pusty brzuszek każdy ma. 



2. Dzieci dnia każdego. 
Ptaki dokarmiają, 
ziarno niosą i słoninkę 
W karmniku wieszają. 

Ref. Hu, hu ha zima zła…. 
3. Ptaszki podziękują, 

gdy wiosna nastanie, 
tirlu, tirlu, wiju, wiju, 
swym pięknym śpiewaniem. 

Ref. Hu, hu ha……… 
 

▪ Przypomnienie dzieciom wyglądu tamburynu i sposobu gry na nim. 

▪ Rytmizowanie refrenu piosenki. 

▪ Zabawa ruchowa do tekstu piosenki „Dokarmiamy ptaszki” – w czasie słuchania 
zwrotki dzieci biegają po sali jako ptaki i naśladują rękami ruchy skrzydeł. W czasie 
refrenu zatrzymują się i śpiewają refren, rytmicznie klaszczą w dłonie. 

▪ Zabawa słuchowa „Jaki to instrument?” Nauczyciel gra na wybranym instrumencie 
(kołatka, grzechotka, tamburyn), a dzieci odgadują jaki to instrument. 

▪ Ćwiczenie spostrzegawczości „Ptasie rodziny”. Są cztery rodziny ptaków (wróbel, gil, 
sikorka, dzięcioł).  Każde dziecko dostaje jednego ptaka i musi zebrać całą rodzinę. Na 
stole są poodwracane karty i każde dziecko losuje po jednej karcie. Jeśli ptak należy do 
ich rodziny podaje jego nazwę i zabiera obrazek. Wygrywa dziecko które zbierze 4 
karty. 

▪ Dobieranie obrazków w pary (obrazki ptaków z poprzedniego ćwiczenia). 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Środa 
Temat: Karmnik z figur geometrycznych. 

▪ Przywitanie „Jak się masz” na melodie – „Panie Janie” 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem skakanki. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z wiatraczkiem. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (odgłosy ptaków). 

▪ Zabawa matematyczna (układamy łańcuszki). Dzieci układają ciągi z materiału 
przyrodniczego (pestek słonecznika i orzechów laskowych). Zgodnie z podanym 
rytmem np. orzech, pestka lub dwa orzechy i dwie pestki.  

▪ Zabawa konstrukcyjna (karmnik). Dzieci budują z różnego rodzaju patyczków i klocków 
karmniki (płaskie i przestrzenne). 



▪ Zabawa z chustą animacyjną przy piosence „Dokarmiamy ptaki”. Podczas zwrotek 
dzieci delikatnie poruszają chustą i maszerują. Podczas refrenu mocno podrzucają 
chustę i wbiegają pod nią. 

▪ Karta pracy – dzieci odszukują wśród naklejek 3 obrazki wróbelków i naklejają w 
wyznaczonym miejscu (w karmniku, na karmniku i pod karmnikiem). 

▪ Zabawa ruchowa z kostką – taka sama figura. Dzieci kolejno rzucają kostką na której są 
figury. Dziecko, które wylosuje daną figurę np. kwadrat szuka jej w sali i pokazuje 
gdzie się znajduje. 

▪ Zabawa ćwicząca spostrzeganie – karmnik. Dzieci dostają kartki z narysowanym 
karmnikiem z figur geometrycznych, oraz wycięte figury z kolorowego papieru. 
Zadaniem dzieci jest nakładanie i przyklejanie figur na wzorze karmnika. 

▪ Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Co zniknęło ze środka koła? Dzieci w kole mają 
poustawiane zabawki: misie, lalki i piłki. Jedno dziecko się odwraca. Chowana jest 
jedna zabawka pod chustą. Następnie dziecko, które było odwrócone zgaduje co 
zniknęło? 

▪ Zabawa terenowa – Spiżarnia wiewiórki. Nauczyciel chowa orzechy po sali. Następnie 
podpowiada dzieciom wskazówki do  miejsc gdzie pochowała orzechy wiewiórka. 

▪ Zabawa sprawnościowa – przejdź pod. Dwie osoby trzymają skakankę na różnych 
wysokościach. Pozostałe dzieci po kolei przechodzą pod skakanką, tak aby jej nie 
dotknąć. 

▪ Zabawa matematyczna – porządki w spiżarni. Nauczyciel losuje dla dzieci karty z 
kropkami, a dzieci układają właściwą liczbę orzechów. 

▪ Zabawa - dokarmiamy zwierzęta. Nauczyciel rozkłada na dywanie sylwetki zwierząt 
oraz karty z pokarmem dla zwierząt. Dzieci po kolei rzucają kostką i tyle ile wypadnie 
oczek, mówią co dadzą mu do jedzenia np. wiewiórka dostanie dwa orzechy, zając 
dostanie pięć marchewek itp. 

▪ Zabawa  dydaktyczna – taka sama figura. Każde dziecko dostaje plansze z 9 polami na, 
których odrysowane są figury geometryczne. Następnie losuje z worka jeden klocek, w 
kształcie figury i układa go na  swojej planszy. Jeśli klocek się powtórzy i nie ma dla 
niego już miejsca, wrzucają klocek z powrotem do worka. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 
Temat: Zima i ptaki. 

▪ Przywitanie „Prawda czy fałsz” 

▪ Gimnastyka poranna (z przeszkodami) 

▪ Ćwiczenia oddechowe (tor przeszkód dla piłeczki) 



▪ Ćwiczenia logopedyczne (liczenie ząbków, jak pije kotek mleczko?) 

▪ Oglądanie albumów przyrodniczych. Dzieci wyszukują w albumach ilustracji ptaków i 
próbują opisać jak one wyglądają. 

▪ Burza mózgów – co jedzą ptaki? Nauczyciel prosi, aby dzieci zastanowiły się co jedzą 
ptaki zimą. Po chwili zadaje pytanie i wspólnie z grupą omawia wybrane pomysły 
dzieci. 

▪ Zabawa dydaktyczna – dokarmiamy ptaki. Dzieci dostają talerzyki z ziarnami, pęsety 
oraz po trzy sylwetki ptaków. Zadaniem dzieci, jest aby rozdzielić po równo ziarno dla 
ptaków. Układając kolejno na, każdej sylwetce ptaka. Na koniec całe ziarno wsypują 
do karmnika. 

▪ Segregujemy ubrania – (Wiosenne, Letnie, Jesienne, Zimowe). Nauczyciel rozkłada 2 
obręcze, a dzieci z porozrzucanych ubrań w jednej obręczy układają zimowe ubrania,                
a w drugiej pozostałe. Następnie nauczyciel pyta skąd wiedziały, że zimą mogą przydać 
się akurat te części garderoby. 

▪ Zabawa ruchowa z elementami toczenia. Dzieci siedzą w kole i po kolei turlają do 
siebie piłkę. Dziecko do którego trafia piłka podaje swoje imię. 

▪ Praca plastyczna zima i zwierzęta. 

▪ Zabawa odprężająca – pełne brzuszki. Nauczyciel włącza płytę z nagranym śpiewem 
ptaków. Dzieci wyobrażają sobie, że są ptaszkami, które właśnie się najadły w 
karmniku i muszą odpocząć bo mają pełne brzuszki (dzieci leżą sobie na dywanie i 
słuchają utworu). 

▪ Zabawa ruchowa „Ptaki do gniazd”. Nauczyciel rozkłada obręcze – gniazda na 
dywanie. Dzieci swobodnie biegają po sali i naśladują lecące ptaki, na dźwięk 
tamburyna dzieci szukają gniazda.  

▪ Zabawa dydaktyczna pomieszane ziarna dla ptaków. Dzieci dostają na talerzykach 
pomieszane ziarna i 4 puste pojemniki. Zadaniem dzieci jest rozdzielić ziarna i położyć 
ziarna każdego rodzaju do osobnego pojemnika. 

▪ Działania dzieci – kompozycje z ziarenek. Dzieci układają na kartkach ziarenka, tworząc 
wymyślone przez siebie kompozycje. 

▪ Kolorowanie wybranego rysunku ptaka. 

▪ Zabawa ilustracyjna do słów piosenki „Dokarmiamy ptaki”. Np. podczas pierwszej 
zwrotki dzieci naśladują czynności ptaków – fruwanie. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 



Piątek 
Temat: Zimowe przysmaki zwierząt. 

▪ Przywitanie „Iskierka”. 

▪ Gimnastyka poranna związana z zabawami na śniegu. 

▪ Ćwiczenia oddechowe (kulka z waty). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (fruwające ptaszki, rozkładanie skrzydeł, ptaki w karmniku, 
ptasi dziobek, odgłosy ptaków). 

▪ Śpiewanie piosenki „Dokarmiamy ptaki” przy wersji instrumentalnej. 

▪ Nazywanie leśnych zwierząt i ich kolorowanie. 

▪ Rytmiczny podział nazw z przedstawionych zwierząt (na sylaby). Zadaniem dziecka jest 
wymówienie całej nazwy i wskazanie odpowiedniego obrazka (obrazki sarny, dzika, 
wiewiórki, wróbla, sikory). 

▪ Zabawa - zaczarowane pudło. Chętne dziecko za pomocą dotyku ma rozpoznać 
przedmiot, który znajduje się w pudełku (np. orzech, marchewka, siano). 

▪ Oglądanie teatrzyku kukiełkowego na podstawie wiersza T. Fiutowskiej „Karmimy 
ptaki”. 

▪ Rozmowa na temat obejrzanego teatrzyku. 

▪ Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co jedzą zwierzęta zimą? Dzieci oglądają obrazki zwierząt i 
pokarmów oraz je nazywają. Następnie dopasowują do zwierzęcia właściwy pokarm. 
Np. dzik –żołądź, sarna – paśnik.  

▪ Zabawa orientacyjno – porządkowa: ciepło – zimno. Nauczyciel po sali pochował 
przedmioty. Zadaniem dzieci jest je odnaleźć. Wybrane dziecko dostaje wskazówki, 
gdy jest blisko, grupa mówi ciepło. A gdy się oddala od przedmiotu, grupa mówi 
zimno. 

▪ Zabawa dydaktyczna – pomieszane połowy. Nauczyciel rozdaje dzieciom po połowie 
obrazku zwierzęcia. A resztę miesza. Dzieci muszą odnaleźć swoja połówkę i nazwać 
zwierzę, które znajduje się na obrazku. Dodatkowo określają w jaki sposób można 
pomóc zwierzęciu zimą. 

▪ Zabawa dydaktyczna – Gdzie ukryły się zwierzęta? Nauczyciel chowa zwierzęta. Dzieci 
ich szukają i określają gdzie się znajdują, np. (pod stołem, na krześle, obok, za, przed). 

▪ Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt leśnych. 

WIEWIÓRKA 
Z drzewa na drzewo bez kłopotu skaczę 
Zbieram orzeszki , kiedy je zobaczę 
Jestem dumna z kity, co ją rudą noszę 
Jak ja się nazywam? Odgadnijcie proszę. 

 



ZAJĄC 

Krótki ogon, długie uszy, 
nie ma go w przedszkolu. 
Żyje sobie w leśnej głuszy, 
lub kica po polu. 

LIS 

Biegnie z lasu polną drogą, 
aż się trzęsie rudy ogon. 
Rad zagląda na podwórko, 
by wizytę złożyć kurkom. 

DZIK 

Kuzyn świnki, żyje w lesie 
porośnięty jest szczeciną. 
Żołędzie, grzyby, kasztany 
z głodu nie dadzą mu zginąć. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 


