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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

18.03.2019-22.03.2019 

Temat ogólny: Zwierzęta naszych pól i lasów 

 

Poniedziałek 

Temat: Gdzie mieszkają zwierzęta? 

• Przywitanie. Nauczyciel wita dzieci, wymawiając głośno ich imiona. Powitane dzieci 

wstają i się kłaniają. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. Dzieci siedzą przy stolikach i 

dmuchają piórko do koleżanki lub kolegi.  

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

następnie dzieci je wykonują: Jedziemy do lasu; Dzięcioł; Droga i dróżka; Muchomor; 

Wiewiórka; Myszka; Zapachy lasu. 

• Ćwiczenia słownikowe Zwierzęta leśne. Nauczyciel pokazuje obrazki przedstawiające 

zwierzęta, wspólnie z dziećmi je nazywają, a następnie dobierają w pary i nazywają je 

w liczbie pojedynczej i liczbie mnogiej np. jeden lis - dwa lisy itd. 

• Ćwiczenia pamięci Jakiego zwierzęcia brakuje? Nauczyciel rozkłada przed dziećmi 3 

lub 4 cztery obrazki przedstawiające zwierzęta leśne i prosi o ich nazwanie. Dziecko 

zamyka oczy, a Nauczyciel chowa jeden z obrazków. Zadaniem dziecka jest 

odgadnięcie, jaki obrazek został schowany. 

• Zabawa ruchowa Te, co biegają, skaczą, pływają. Nauczyciel ustala z dziećmi, w jaki 

sposób poruszają się zwierzęta: sarny biegają, zające skaczą, a bobry pływają. 

Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci naśladują ruchem wymienione przez niego 

zwierzę. 

• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Wiewiórki do dziupli. Dzieci rozkładają przed 

sobą szarfy, które będą na czas zabawy ich dziuplami. Na przerwę w grze dzieci 

(wiewiórki) wskakują do swoich dziupli.  

• Rozwiązywanie zagadek E. Stadtmuller o zwierzętach. Nauczyciel recytuje zagadki i 

prosi dzieci o podanie ich rozwiązań. 

• Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller Zoo. Dzieci siadają na dywanie. Nauczyciel 

rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając opowiadanie, 

prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Nauczyciel 

zadaje pytania. 
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• Słuchanie wiersza J. Brzechwy Lis. Nauczyciel recytuje wiersz. 

• Słuchanie ciekawostek na temat lisa. Nauczyciel prezentuje zdjęcie lisa, omawia jego 

wygląd i cechy charakterystyczne.  

• Praca plastyczna Lis. 

• Wzbogacenie kącika książki o albumy, encyklopedie o zwierzętach leśnych i polnych. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek 

Temat: Wiewiórka 

• Przywitanie   

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe. Każde dziecko otrzymuje od nauczyciela pasek papieru i 

słomkę do napojów. Dzieci starają się dmuchając na pasek papieru, przesunąć go od 

linii startu do linii mety. 

• Ćwiczenia logopedyczne Wiewióreczka. Nauczyciel prosi, aby dzieci powtarzały po 

nim słowa opisujące sposoby poruszania się wiewiórki (np. skik skik, hop, hop, 

kląskanie).  

• Zabawa muzyczna Nasze instrumenty. Każde dziecko wybiera sobie instrument ze 

zgormadzonych w pudełku, następnie Nauczyciel podaje rytm, który dzieci muszą 

powtórzyć (np. stuk, stuk – przerwa). 

• Zabawa dydaktyczna Szukaj koloru. Dzieci siedzą w kole, podają sobie piłkę. Na hasło 

Nauczyciela Stop!: Szukaj koloru… dziecko, które akurat trzyma piłkę, szuka rzeczy we 

wskazanym kolorze i przekazuje ją innym dzieciom. 

• Osłuchanie się z melodią i tekstem piosenki Wiewiórka  

1. Zwinna wiewióreczka 

na drzewo umyka, 

to zerka na dzieci, 

to do ich koszyka. 

2. Chodźcie ze mną, proszę, 

dajcie mi orzeszka, 

za to wam pokaże, 

kto na drzewie mieszka. 

Ref.: Wiewióreczko miła, 

ja orzeszki mam, 

bardzo proszę, wiewióreczko 

-orzeszka ci dam. 

              3.  Wiewiórki rodzina 
                   W dziupli się schowała, 
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                   Wesołą gromadką, 
                   Gości wita 

Ref.: Wiewióreczko miła, 

ja orzeszki mam, 

bardzo proszę, wiewióreczko 

-orzeszka ci dam. 

• Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki. 

• Odtwarzanie rytmów podanych przez Nauczyciela. 

• Zabawa ruchowa – Wiewiórki do dziupli.  

• Rozmowa na temat: Jakie są wiewiórki? Nauczyciel opowiada o zwyczajach wiewiórki, 

o jej przysmakach, dzieci określają jej wygląd. 

• Zabawa z liczeniem Pomagamy wiewiórce. Dzieci wykonują polecenia Nauczyciela, 

wykorzystując zgromadzone materiały przyrodnicze (we wrześniu) np.: 

- Wybierzcie cztery szyszki 

- Każdy wybiera tyle orzechów, ile ma lat itd. 

• Rozmowa na temat orzechów włoskich i orzechów laskowych. Porównywanie ich 

wyglądu, wielkości. 

• Przypomnienie zasad zachowania się w lesie. 

• Ilustrowanie ruchem piosenki Wiewiórka. 

• Kolorowanie rysunku wiewiórki. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Środa  

Temat: Mieszkania do wynajęcia 

• Przywitanie  - Witam dzieci, które potrafią… 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek. 

• Ćwiczenia oddechowe. 

• Ćwiczenia logopedyczne – Echo w lesie. Dzieci biegają po sali, w rytmie 

wystukiwanym przez Nauczyciela na tamburynie. Kiedy dźwięk cichnie, zatrzymują 

się, wciągają powietrze nosem i wypuszczają ustami. Następnie powtarzają za 

Nauczycielem po kilka razy tę samą sylabę: pa, po, pe, pu, tak jak echo w lesie. 

Zabawę powtarzamy kilka razy.  

• Ćwiczenia grafomotoryczne Orzechy w dziupli. 

• Zabawa rytmiczna przy piosence Wiewiórka. 

• Zabawa dydaktyczna Mieszkania do wynajęcia. Zadaniem dzieci jest nazwanie 

zwierząt na obrazkach, określenie, gdzie mieszkają np. w norach, pod drzewem 

(mysz, kret, lis), na pniu w dziupli (wiewiórka, dzięcioł), na gałęziach w gniazdach 

(ptaki: sroki, wróble, sowy). Dzieci określają, kto mieszka wysoko, a kto nisko. 
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• Zabawa utrwalająca określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – Sufit – 

podłoga.  

• Układanie rytmu naprzemiennego z wykorzystaniem ilustracji zwierząt np.: muszą 

ułożyć: sowa, mysz; sowa, mysz; itd. 

• Zabawa ruchowa Na zielonej łące. Nauczyciel recytuje rymowankę coraz szybciej, a 

dzieci wykonują ruchy. 

• Słuchanie ciekawostek o zającach.  

• Zabawa ruchowa Wyścigi zajęcy. Dzieci naśladują sposób poruszania się zajęcy –

kicają. Na sygnał Nauczyciela (klaśnięcie) startują z jednej linii np. rozłożenie skakanki, 

do gumowej piłki (główki kapusty) umieszczonej przy przeciwległej ścianie sali. 

• Praca plastyczna Zając. Dzieci dostają rolki po papierze toaletowym, do których 

przyklejają plastikowe oczy i cienkie paski jako wąsy. Od środka wklejają uszy, od tyłu 

przyklejają ogonek – pomponik. 

• Zabawa ruchowa Dołącz do mnie. Dzieci rozbiegają się po sali. Na gwizdek 

Nauczyciela stają w bezruchu. Nauczyciel podaje rękę najbliżej stojącemu dziecku, 

prowadzi je między innymi dziećmi. Ono chwyta kolejne dziecko, koło którego 

przechodzi, a ono kolejne, i tak aż do ostatniego stojącego dziecka. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Czwartek  

Temat: Echo w lesie 

• Przywitanie - Idzie wąż. Idzie wąż (x2), rośnie wciąż (x2);  (imię dziecka) węża się nie 

boi i dlatego za nim stoi. Długi jest ten wąż (x2) 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem kulek zrobionych z gazety. 

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

• Zdobywanie informacji o wybranych ptakach występujących w Polsce. Oglądanie 

zdjęć ptaków w książkach przyrodniczych. Nauczyciel czyta ciekawostki dotyczące 

ptaków żyjących na terenie Polski. 

• Zabawa ruchowa Lata ptaszek. Nauczyciel gra na tamburynie, a dzieci biegają i 

naśladują ruchy skrzydeł ptaków – z rękami ugiętymi w łokciach i dłońmi przy 

ramionach. Gdy nauczycie przestaje grać, dzieci przykucają, naśladują głosy ptaków i 

stukają palcami wskazującymi w podłogę – dziobią ziarenka. 

• Zabawa plastyczna Ptaszki z plasteliny. Dzieci wykonują sylwetę ptaka z wałeczka i 

kulki z plasteliny. Dodają piórka jako skrzydełka. 

• Ćwiczenia słuchowe Odgłosy ptaków (nagranie). 

• Zabawa ruchowa Ptaki w gnieździe.  Nauczyciel rozdaje dzieciom kolorowe paski 

(bibuły) i przyporządkowuje kolory różnym gatunkom ptaków, np. czerwony dla sikor, 
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czarny dla srok, brązowy dla wróbli. Dzieci biegają podczas nagrania muzyki, 

naśladują lot ptaków. Na przerwę w muzyce łączą się według kolorów pasków, 

tworząc koła (gniazda). 

• Praca plastyczna Kolorowa sowa. 

• Ćwiczenia ortofoniczne Sowa. Dzieci kładą prawą dłoń na lewym ramieniu, odkręcają 

głowę w lewą stronę. Biorą głęboki wdech i, wraz z obrotem głowy w prawo, lekko i 

rytmicznie wpuszczają powietrze ustami, naśladują głos sowy: hu-hu-hu. 

• Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Dzieci, zwierzęta i leśne echo.  

• Nauczyciel prezentuje wiersz po raz pierwszy i omawia go z dziećmi. Następnie 

powtarza go jeszcze raz, a dzieci przedstawiają ruchem treść wiersza i powtarzają 

znajdujące się w nim sylaby.  

• Zabawa dydaktyczna Dobrze czy źle? Nauczyciel prosi dzieci, aby powiedziały, jak 

według nich należy zachować się w lesie, następnie Nauczyciel wypowiada zdania, a 

dzieci określają, przez podniesienie rysunku z uśmiechniętą buzią - zdanie jest 

prawdziwe, z buzia smutną – zdanie nieprawdziwe np.: 

W lesie można hałasować. 

W lesie można deptać grzyby. 

W lesie nie wolno śmiecić. 

• Zabawa ruchowa Wiewiórki w dziupli. 

• Zabawa sensoryczna Przeliczanie szyszek. 

• Obchody Pierwszego Dnia Wiosny (według scenariusza) m.in.  wyjaśnienie i 

omówienie postaci Marzanny, wykonanie przez dzieci Marzanny, wyjaśnienie i 

omówienie tradycji topienia Marzanny,  palenie Marzanny w ogrodzie przedszkolnym, 

szukanie oznak Wiosny w ogrodzie przedszkolnym. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Piątek 

Temat: Wiemy już dużo o zwierzętach 

• Przywitanie. Dzieci siedzą na dywanie w kole. Nauczyciel podaje kolejne hasła, a 

dzieci których dotyczy kryterium, wstają (można przy tym wykonać zabawne 

ukłony, czy gesty pozdrowienia wobec grupy), np. "Witam wszystkich, którzy: 

noszą okulary, mają coś niebieskiego na sobie, lubią chodzić do przedszkola, mają 

brata" itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem orzechów. Nauczyciel prezentuje sposób 

dmuchania na łupinę, zwracając uwagę na prawidłowy tor oddychania (wdech 

nosem, wydech ustami).  

• Ćwiczenia logopedyczne– naśladowanie głosów zwierząt mieszkających w lesie. 
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• Ćwiczenia grafomotoryczne Żmija. Dzieci poprawiają kontury rysunku i 

dorysowują wymyślone wzory (paski, kółka itp.). 

• Oglądanie albumów przyrodniczych. Dzieci próbują w nich odszukać zwierzęta 

wskazane przez Nauczyciela. 

• Słuchani opowiadania I. Słońskiej Najlepszy ogon na świecie. 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego tekstu i doświadczeń dzieci. 

• Zabawa matematyczna Gdzie jest jeż? Nauczyciel chowa jeża bądź inne zwierzę 

(maskotkę) w różnych miejscach w sali, a wskazane dziecko szuka go i określa, 

gdzie zabawka została schowana (np. pod krzesłem, za misiem, obok książki itp.) 

• Zabawa dydaktyczna Którego zwierzątka brakuje? Dzieci nazywają zwierzęta 

znajdujące się na obrazkach. Nauczyciel układa obrazki na dywanie i prosi, aby 

dzieci zapamiętały ich ułożenie. Następnie dzieci zamykają oczy, a Nauczyciel 

zabiera jeden obrazek. Po otwarciu oczu wybrane dziecko określa, jakie zwierzę 

zniknęło. 

• Zabawa ruchowa Wiewiórki do dziupli. 

• Quiz dydaktyczny Co wiemy o poznanych zwierzętach? Dzieci mówią TAK, kiedy 

zgadzają się z wypowiadanym zdaniem, a NIE, kiedy się z nim nie zgadzają np.: 

- Wiewiórki mieszkają w dziuplach 

- Żaba jest ogromna jak dom 

- Jeże mają kolce 

- Bocian ma długi dziób 

- Dziki nie są groźne 

• Rysowanie drzewa, a następnie kolorowanie go farbami. 

• Układanie puzzli przedstawiających zwierzęta z pól i lasów (pocięte obrazki na 

części) – układanie samodzielne lub w małych grupach. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

 

 

 

 

 

 


