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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

11.03.2019 - 15.03.2019 

Temat wiodący: „Zwierzęta z dżungli i sawanny” 
 

Poniedziałek  
Temat: Rodzina krokodyli. 
 

▪ Powitanie – ja i dzikie zwierzę. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem skakanek i tamburyna. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – sapiący krokodyl. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel  pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie,  
pilnuje dokładnego wykonania ćwiczenia przez dzieci. W paszczy krokodyla – dzieci 
dotykają czubkiem języka każdego zęba osobno. Nurkowanie – nabierają powietrze 
nosem a wypuszczają ustami, naśladując nurkowanie krokodyla pod wodą. Rozmowa 
ptaszka z krokodylem – dzieci wymawiają sylaby cienkim głosem, jak ptaszek: pi, po, 
pa, pe, pu, py, oraz grubym głosem jak krokodyl: ła, ło, łi, łe, łu, ły. Krokodyl otwiera 
szeroko paszczę – dzieci kilkakrotnie otwierają szeroko usta i zamykają. Małpka ma 
szerokie wargi – dzieci wywijają górną wargę do góry, a dolną – do dołu, naśladując 
wargi małpki. Żyrafa ma długą szyję – przy otwartej jamie ustnej dzieci unoszą czubek 
języka wysoko w kierunku nosa.  
 

▪ Wzbogacenie kącika książki o albumy i encyklopedie o zwierzętach egzotycznych. 
(Dzieci chętne przynoszą swoje książki) 

  
▪ Ćwiczenia grafomotoryczne paszcza krokodyla. Dzieci dorysowują zęby krokodylowi 

oraz wodę wokół jego głowy. 
 

▪ Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Zwierzęta egzotyczne”. 
 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Rozmowa na temat krokodyli. Nauczyciel pokazuje zdjęcia krokodyli i podaje 
podstawowe informacje o krokodylach. Zachęca dzieci do wypowiadania się na ten 
temat. Słuchają ciekawostek o krokodylach. 
 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 
 

▪ Ćwiczenia dużej motoryki – ciało krokodyla. Dzieci kreślą w powietrzu kształty (części 
ciała krokodyla) wymienione przez nauczyciela: pysk z zębami, długi ogon, cztery 
łapy. 
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▪ Praca plastyczna – lepienie krokodyla z plasteliny. 

 
▪ Porównywanie wielkości i długości krokodyli (wykonanych z plasteliny). 

 
▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

 
▪ Zabawy tematyczne z użyciem figurek zwierząt egzotycznych. Tworzenie rodzin tego 

samego gatunku, porównywanie według: wielkości, koloru. Odszukiwanie w 
książkach obrazków tych zwierząt. 
 

▪ Czytanie książki „Król lew” z serii Disney Złota Kolekcja Bajek. 
 

▪ Karta pracy – nazywanie zwierząt na obrazku, dzielenie rytmiczne na sylaby nazw 
zwierząt, wskazywania właściwego cienia. 

 
▪ Zabawy z językiem angielskim. 

 
▪ Zabawa ogólna. 

 
Wtorek 
Temat: Żyrafa. 
 

▪ Powitanie – żyrafa. 

▪ Gimnastyka poranna – naśladowanie zwierząt (słoń, tygrys, struś, kangur). 

▪ Ćwiczenia oddechowe – trąba słonia z użyciem rolki papierowej. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel  pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie,  
pilnuje dokładnego wykonania ćwiczenia przez dzieci.  Krokodyl otwiera szeroko 
paszczę – dzieci kilkakrotnie otwierają szeroko usta i zamykają. Małpka ma szerokie 
wargi – dzieci wywijają górną wargę do góry, a dolną – do dołu, naśladując wargi 
małpki. Żyrafa ma długą szyję – przy otwartej jamie ustnej dzieci unoszą czubek 
języka wysoko w kierunku nosa. 
 

▪ Wyszukiwanie zdjęć zwierząt egzotycznych w zgromadzonych książkach. Nauczyciel 
podaje nazwę zwierzęcia, a dzieci wyszukują je w książkach. 
 

▪ Ćwiczenia ortofoniczne. Nauczyciel kilkakrotnie akcentuje wybraną sylabę w nazwie 
zwierzęcia, a dzieci powtarzają ja za nim, np.: ży-ra-fa-fa-fa, hi-po-po-po-po-tam.  
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▪ Ćwiczenia twórcze jaka jest żyrafa? Dzieci udzielają odpowiedzi na pytanie 
nauczyciela. Określają, czy odpowiedź jest dobra czy zła. 
 

▪ Słuchanie piosenki „Żyrafa” B. Forma. 
 

1. Czy jest duża, czy jest mała, 

w cętki jest pokryta cała. 

Ma na głowie małe rogi, 

długą szyję, długie nogi. 

Ref.  To żyrafa, to żyrafa, 

 Lubi tańczyć tak jak ja, 

Kręci szyją w różne strony, 

W górę, w bok, raz i dwa. 

2. Śmieszny taniec wywijaniec 

dziś żyrafa tańczyć będzie, 

pokazuje nowe kroki, 

o jej tańcu słychać wszędzie. 

Ref.  To żyrafa, to żyrafa, 

 Lubi tańczyć tak jak ja……. 

3. Krok do przodu, krok do tyłu, 

teraz tupie razem z nami, 

już od rana jest w przedszkolu, 

tańczy dziś z przedszkolakami. 

Ref.  To żyrafa, to żyrafa……. 

▪ Rozmowa na temat piosenki. 
 

▪ Zabawa dydaktyczna Jestem jak żyrafa. Nauczyciel wypowiada nazwy różnych 

zwierząt egzotycznych. Gdy wymawia nazwę żyrafa, dzieci wyciągają szyję do góry, a 

kiedy wypowie inne zwierze zastygają w bezruchu. 
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▪ Zabawa twórcza: muzyczna dżungla. Dzieci wybierają dla siebie instrument. Kolejno 
prezentują jego brzmienie, mówią pozostałym, jakie zwierze egzotyczne wydaje 
według nich podobny głos. 
 

▪ Zabawa ruchowa ilustrująca tekst piosenki „Żyrafa”. 
 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 
 

▪ Zabawa dydaktyczna co lubi jeść żyrafa? Nauczyciel pokazuje obrazki i omawia ich 
nazwy. Następnie prosi dzieci, by wskazały obrazki przedstawiające jedzenie, które 
spożywa żyrafa. 
 

▪ Zabawa twórcza żyrafa w sztuce. Nauczyciel pokazuje zdjęcia żyrafy i rzeźb żyrafy. 
Prosi dzieci aby znalazły wspólne cechy (długa szyja, cętki, długie nogi). 
 

▪ Wzory grafomotoryczne – żyrafa. 
 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 
 

▪ Nauka słów refrenu piosenki „Żyrafa” metodą ze słuchu. 
 

▪ Ozdabianie konturów rysunku żyrafy farbą. 
 

▪ Ćwiczenia słuchowe: co słychać w ciszy? Nauczyciel prosi przez jakiś czas (dopóki nie 
klaśnie) nie rozmawiały, tylko uważnie słuchały tego co dzieje się wokół. Następnie 
słucha wypowiedzi dzieci na temat tego, co udało się im usłyszeć. 
 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 
 

▪ Zabawa ogólna. 
 
Środa 
Temat: Zwierzaki cudaki. 
 

▪ Przywitanie „taniec pingwinów”. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem obręczy. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z balonem.  
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▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Szeroko otwarte usta, język uniesiony do 
góry, odbija się za górnymi zębami, przy wałku dziąsłowym. Dzieci powtarzają za 
nauczycielem głoskę l. Słuchanie tekstu logopedycznego B . Szelągowskiej „Rozmowy 
ufoludków” dzieci powtarzają sylaby za nauczycielem (la, lo, li, ly, le, lu). 

▪ Ćwiczenia graficzne – małpie figle. Dzieci dostają kartki i rysują po wyznaczonym 
śladzie. Na znak nauczyciela (klaśnięcie) przechodzą do następnej pracy i zaczynają 
rysować w miejscu gdzie skończył poprzednik. Przejścia powtarzamy dotąd, aż praca 
zostanie zakończona. 

▪ Zagadki słowne o zwierzętach – czyje jest to dziecko? 

▪ Utrwalanie pojęć duży, mały. Na przykładzie zwierząt np. duży słoń - mały słonik, duży 
tygrys -mały tygrysek. 

▪ Kalkowanie różnych faktur (siatka plastikowa, moneta, liść). Dzieci układają kartkę na 
wybranej fakturze i pocierają brzegiem kredki świecowej po kartce. 

▪ Zabawa ruchowa z elementami skoku - kangury. 

▪ Nauka pierwszej i drugiej zwrotki piosenki „Żyrafa”. 

▪ Zabawa plastyczna – zwierzaki cudaki. Dzieci wycinają różne fragmenty zabawek 
(zwierzaków) i przyklejają w dowolny sposób tworząc nowe, zabawne całości. 

▪ Gra karciana Piotruś zwierzęcy. 

▪ Zabawa dydaktyczna segregowanie. Dzieci dostają dwie obręcze, do jednej wkładają 
duże zabawki do drugiej małe. Na koniec porównują wielkości. 

▪ Praca plastyczna wypychanka hipopotam. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

Temat: Czarno na białym.  

▪ Przywitanie „Widzieć czarno – biały świat”. 

▪ Gimnastyka poranna z piłkami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski s). Otwieramy 
usta, kładziemy język płasko na dole, czubek języka dotyka dolnych zębów. Zęby 
zbliżamy do siebie, wargi rozciągamy szeroko jak do uśmiechu. Wydychając powietrze 
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syczymy jak wąż: sssssss. Nauczyciel zwraca uwagę, aby przy głosce s nie 
wybrzmiewała dodatkowo głoska y. 

▪ Ćwiczenia graficzne wężowa skóra. Dzieci dostają kartki z rysunkiem węża w kratkę. 
Ich zadaniem jest pokolorować kratki tak, aby utworzyły kolorowy wzór na wężu. 

▪ Zabawa słownikowa co to jest? Nauczyciel mówi, że są słowa, które mają wiele 
znaczeń. Nauczyciel pokazuje obrazki i prosi dzieci by je nazwały np. zebra pasy na 
drodze i zebra zwierze. Następnie prosi by dzieci podobierały obrazki w pary, które 
mają tą samą nazwę a inne znaczenie. 

▪ Rozmowa z dziećmi na temat: jaka jest zebra? 

▪ Układanie szlaczka czarno na białym z pasków. 

▪ Praca plastyczna zebra. Dzieci malują czarną farbą czarne pasy zebrze i doklejają oczy i 
pyszczek. 

▪ Zabawa bieżna wąż. 

▪ Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Krokodylek”. 

▪ Rozmowa na temat wiersza. 

▪ Wyszukiwanie rymów do nazw zwierząt np. lew – krzew, żyrafa – szafa, tygrys – irys. 

▪ Zabawa ruchowo – naśladowcza zwierzęta w zoo. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Układanie puzzli o zwierzętach. 

▪ Zagadki logiczne o jakim zwierzęciu mówię? 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 

Temat: Daleka wyprawa. 

▪ Przywitanie „Iskierka” 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe bańki mydlane. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. W paszczy krokodyla – dzieci dotykają czubkiem języka 
każdego zęba osobno. Nurkowanie – nabierają powietrze nosem a wypuszczają 
ustami, naśladując nurkowanie krokodyla pod wodą. Rozmowa ptaszka z krokodylem 
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– dzieci wymawiają sylaby cienkim głosem, jak ptaszek: pi, po, pa, pe, pu, py, oraz 
grubym głosem jak krokodyl: ła, ło, łi, łe, łu, ły. 

▪ Ćwiczenia słuchowe dźwięki dżungli. Dzieci próbują rozpoznać i nazwać usłyszane 
dźwięki. 

▪ Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Zwierzęta w Afryce”. 

▪ Rozmowa na temat wiersza. 

▪ Praca plastyczna słoń. Dzieci dostają rysunek głowy słonia. Mają za zadanie dorysować 
słoniowi trąbę. 

▪ Zabawa dydaktyczna egzotyczne sylaby. Nauczyciel prosi, aby wybrane dzieci rzuciły 
kostką (ze zwierzętami). Po wykonaniu tego zadania, dzieci wspólnie dzielą rytmicznie 
na sylaby nazwę zwierzęcia, które wypadło np. ży-ra-fa, kro-ko-dyl. 

▪ Zabawa ruchowo – naśladowcza jesteśmy zwierzętami. 

▪ Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt. 

▪ Zabawa twórcza geometryczny wąż z figur. 

▪ Śpiewanie piosenki „Żyrafa”. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Zabawy w kącikach tematycznych. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 


