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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

13.05.2019 - 17.05.2019 

Temat wiodący: Dbamy o przyrodę. 
 

Poniedziałek  
Segregujemy śmieci. 
 

▪ Powitanie –  Witamy kolory. 

▪ Gimnastyka poranna – z woreczkami gimnastycznymi. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – papierowa kulka. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Rzeka: dzieci naśladują łódkę płynącą po 
rzece od brzegu do brzegu – poruszają językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. 
Następnie naśladują odgłos rzeki: plum, plum, plum.  Rybki: dzieci naśladują rybki, 
które wyskakują z wody – unoszą czubek języka w stronę nosa, a po chwili opierają go 
o górne zęby, kilkakrotnie powtarzają ten ruch. Pszczółki: dzieci naśladują ruchy 
latających pszczół – opierają język o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie 
język opada do wewnętrznej strony dolnych zębów. Miód: dzieci naśladują misia, który 
zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym 
po górnej i dolnej wardze. Czyste powietrze: dzieci wdychają świeże powietrze – 
wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami. Wąż: dzieci naśladują odgłosy 
syczenia węża na głosce ssssss – opierają język o dolne zęby, rozciągają wargi szeroko 
– jak do uśmiechu. Kontrolują w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby.  

▪ Segregowanie klocków według jednej cechy (kolor, wielkość, rodzaj).  

▪ Zabawa słowna Skojarzenia.  

▪ Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Śmieci. 

▪ Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller Smok Segregiusz. 
  

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 
  

▪ Ćwiczenia językowe - Trudne słowa: recykling, segregacja, odpady biodegradowalne. 
 

▪ Zabawa dydaktyczna Segregowanie śmieci. 
 

▪ Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 
 

▪ Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolory. 
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▪ Segregowanie zakrętek według kolorów. 
 

▪ Gra - Zdobywamy zakrętki. 
 

▪ Praca plastyczna - Kolorowe obrazki z zakrętek. 
 

▪ Prezentowanie swoich prac. 
 

▪ Zabawy twórcze z wykorzystaniem gazet. 
 

▪ Wykonanie czapki z gazety techniką origami.  
 

▪ Zabawy ruchowe z elementem celowania: Rzut do kosza. 
 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Wtorek 
Temat: Wypoczynek w lesie i nad wodą. 
 

▪ Powitanie – Mów jak ja.  

▪ Gimnastyka poranna – z szarfami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – rybki w wodzie. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Rzeka: dzieci naśladują łódkę płynącą po 
rzece od brzegu do brzegu – poruszają językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. 
Następnie naśladują odgłos rzeki: plum, plum, plum.  Rybki: dzieci naśladują rybki, 
które wyskakują z wody – unoszą czubek języka w stronę nosa, a po chwili opierają go 
o górne zęby, kilkakrotnie powtarzają ten ruch. Pszczółki: dzieci naśladują ruchy 
latających pszczół – opierają język o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie 
język opada do wewnętrznej strony dolnych zębów. Miód: dzieci naśladują misia, który 
zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym 
po górnej i dolnej wardze.  

▪ Rozmowa na podstawie obrazków. 

▪ Zabawa twórcza co słychać w lesie? 

▪ Wprowadzenie do zajęć – wypowiedzi dzieci na temat czystej wody i brudnej wody.  

▪ Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki „Piosenka ekologiczna” J. Kucharczyk. 
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1. Dymią kominy wielkich fabryk, 
płynie brudna woda rzek. 
Chcemy oddychać powietrzem czystym, 
czystą wodę chcemy mieć. 

 
Ref.: Czysta woda, zdrowia doda 

- to każde dziecko wie 
Czysta woda zdrowia doda 
- tobie, tobie i mnie. 
 

2. Smog już pokrywa niebo całe 
szarym dymem i szarą mgłą. 
W rzekach jest coraz mniej rybek. 
Kto to widział, kto! 

 
Ref.: Czysta woda, zdrowia.….. 
 

▪ Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Nauka refrenu piosenki „Piosenka 
ekologiczna” z ilustracją ruchową. 

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa Rybki.  

▪ Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

▪ Zabawa sensoryczna - Drzewa iglaste, drzewa liściaste.  

▪ Zabawa dydaktyczna - Zwierzęta leśne.  

▪ Karta pracy - Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Strażnicy przyrody”, rozmowa na 
temat jego treści, wskazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań w lesie.  

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Burza mózgów: Dlaczego zwierzęta potrzebują wody? 

▪ Praca plastyczna - Mój wymarzony las. 

▪ Utrwalanie refrenu piosenki „Piosenka ekologiczna”. 

▪ Zabawa ruchowa z elementem przysiadu – Przesadzamy kwiatki.  

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 
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Środa 
Temat: Wiosenne porządki w ogródku. 
 

▪ Przywitanie – Na podwórku. 

▪ Gimnastyka poranna – tor przeszkód. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem wody.  

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Miód: dzieci naśladują misia, który zjadł 
baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym po 
górnej i dolnej wardze. Czyste powietrze: dzieci wdychają świeże powietrze – wciągają 
powietrze nosem i wypuszczają ustami. Wąż: dzieci naśladują odgłosy syczenia węża 
na głosce ssssss – opierają język o dolne zęby, rozciągają wargi szeroko – jak do 
uśmiechu. Kontrolują w lusterku, czy język nie wychodzi przed zęby. 

▪ Zabawa - Poznajemy narzędzia ogrodnicze. 

▪ Zabawy grafomotoryczne - Rysowanie kształtu tulipana na tacce z kaszą 
manną/piaskiem.  

▪ Karta pracy (czterolatki) - Odpowiadanie na pytanie do rysunków: Co robi Olek z 
rodziną w ogrodzie babci i dziadka? Rysowanie po śladzie rysunków kwiatów tulipana. 

▪ Zabawa dramowa - Prace w ogrodzie. 

▪ Zabawa matematyczna - Rabata z tulipanami. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Nauka pierwszej zwrotki piosenki „Piosenka ekologiczna”. 

▪ Praca plastyczna - Kolorowe rybki. 

▪ Zabawa dydaktyczna z liczeniem – Ławica rybek. 

▪ Zabawa rytmiczno-muzyczna, utrwalająca piosenkę „Piosenka ekologiczna”. 

▪ Opowieść ruchowa - Wiosenna pobudka.  

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

Temat: Świeże powietrze.  
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▪ Przywitanie – Kto nie lubi? 

▪ Gimnastyka poranna z piłkami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – kolorowe kwiatki. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne – usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 
Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski ś. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie 
wiersza B. Szelągowskiej „Dbamy o przyrodę”. 

▪  Zabawa ruchowa inspirowana tekstem wiersza. 

▪ Zabawa połączona z eksperymentem plastycznym – Szare na szarym. 

▪ Zabawa dydaktyczna - Wiosenny deszcz geometryczny. 

▪ Opowieść ruchowa - Wiosenna pobudka. 

▪ Rozmowa o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi – Chcemy mieć czyste powietrze. 

▪ Zabawy z wykorzystaniem zmysłu węchu – Co to za zapachy? Jak pachnie…? 

▪ Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Praca plastyczna – Papierowe ślimaczki. 

▪ Nauka drugiej zwrotki piosenki „Piosenka ekologiczna”. 

▪ Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolory. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 

Temat: Jestem przyjacielem przyrody. 

▪ Przywitanie – kto to powiedział? 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z paskami bibuły. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 

pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. . Rzeka: dzieci naśladują łódkę płynącą po 

rzece od brzegu do brzegu – poruszają językiem pomiędzy otwartymi kącikami ust. 

Następnie naśladują odgłos rzeki: plum, plum, plum.  Rybki: dzieci naśladują rybki, 



 

www.bajkowyswiat-czest.pl 
kontakt@bajkowyswiat-czest.pl 

34/363 18 43;     784 662 698 

które wyskakują z wody – unoszą czubek języka w stronę nosa, a po chwili opierają go 

o górne zęby, kilkakrotnie powtarzają ten ruch. Pszczółki: dzieci naśladują ruchy 

latających pszczół – opierają język o wewnętrzną stronę górnych zębów, a następnie 

język opada do wewnętrznej strony dolnych zębów. Miód: dzieci naśladują misia, który 

zjadł baryłkę miodu i oblizuje się po jego zjedzeniu – prowadzą język ruchem okrężnym 

po górnej i dolnej wardze. 

▪ Zabawa matematyczna Gdzie jest...? 

▪ Układanie puzzli o tematyce przyrodniczej. 

▪ Praca plastyczna - Kwiatowy kolaż. 

▪ Słuchanie wiersza B. Formy „Dzieci dbają o środowisko”. 

▪ Stworzenie kodeksu przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza. 

▪ Zabawa przyrodnicza - Kwiaty cięte i kwiaty doniczkowe. 

▪ Wzory grafomotoryczne - Rysowanie po śladzie i łączenie kropek. Kolorowanie 

powstałego rysunku zgodnie z realną kolorystyką. 

▪ Karta pracy (czterolatki) - Nazywanie kwiatów przedstawionych na zdjęciu. 

Opowiadanie o budowie kwiatka na podstawie tulipana. Określanie, czego potrzebują 

rośliny, żeby urosnąć. Kolorowanie rysunku ulubionego kwiatka dziecka oraz rysunków 

kwiatów tulipana. 

▪ Zabawa ruchowa kształtująca prawidłową postawę ciała – Wzrost rośliny. 

▪ Zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Quiz dydaktyczny - Jak dbamy o przyrodę? 

▪ Wręczenie odznak Przyjaciel przyrody. 

▪ Śpiewanie piosenki „Piosenka ekologiczna”. 

▪ Zabawa ruchowa z elementem przysiadu – Przesadzamy kwiatki. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 


