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Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

20.05.2019-24.05.2019 

Temat ogólny: Moja miejscowość, mój region. 

 
Poniedziałek 

Temat: Moja okolica mnie zachwyca! 

• Przywitanie Gdzie kto mieszka? Dzieci ustawiają się w obwodzie koła, maszerują w 

jedną stronę za Nauczycielem. Na znak Nauczyciela – uniesienie rąk - dzieci 

zatrzymują się. Nauczyciel prosi, aby do środka koła weszły te z dzieci, które 

mieszkają w blokach, i pomachały pozostałym dzieciom. Następnie do środka koła 

wchodzą te dzieci, które mieszkają np. w domu jednorodzinnym. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem piłek i szarf. 

• Ćwiczenia oddechowe – leżenie na plecach, oczy zamknięte. 

Wdech przez nos – brzuch unosi się do góry; 

wydech ustami – brzuch opada. 

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

Nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie: W mieście stoi sygnalizator świetlny; Samochody; Wieżowiec; 

Przedszkolaki; Konik; Krowa; Traktor jeździ w koło po polu; 

• Oglądanie zdjęć, pocztówek z najbliższej okolicy (dzieci wymieniają nazwę 

miejscowości, w której mieszkają). Nazywają znajdujące się tam ważniejsze obiekty. 

• Zabawa konstrukcyjna Moja miejscowość. Dzieci budują z klocków budowle 

przypominające te które znajdują się w ich okolicy. 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się po sali. Kiedy Nauczyciel 

klaśnie i wypowie nazwę miejscowości, w której mieszkają, podskakują, a kiedy 

wypowie inną nazwę – kucają. 

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Łazienki. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Rytmizowanie tekstu: Moja okolica mnie zachwyca! Dzieci powtarzają za 

Nauczycielem wyklaskują go, wytupują, uderzają dłońmi w kolana i o podłogę. 

• Zbiorowa praca plastyczna Moja miejscowość. 

• Zabawa ruchowo- naśladowcza Zwiedzamy okolice. Nauczyciel zaprasza dzieci na 

wycieczkę. Dzieci najpierw jadą autokarem – biegają, naśladując trzymanie w rękach 

kierownicy, następnie idą do parku i maszerują w parach. Potem biegają po 
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parkowych alejkach, naśladując ruchem zwierzęta, które można spotkać w parku. 

Zamieniają się w pomnik – wymyślają ciekawe pozy i zastygają w bezruchu. Następnie 

podają sobie ręce – wracają w parach do autokaru, wsiadają do niego i jadą, 

naśladując trzymanie w rękach kierownicy. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

Temat: Jesteśmy uprzejmi wobec innych. 

• Przywitanie „Wszyscy są, witam Was”. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne Mów tak jak ja. Nauczyciel wydaje różne dźwięki, z różnym 

natężeniem i różną intonacją (np. la-la-la, la-mi-la), a dzieci powtarzają w ten sam 

sposób.  

• Wprawka dramowa – prezentowanie się przed grupą. Każde dziecko kłania się, 

przedstawia się (może o sobie coś powiedzieć), kłania się, siada na swoim miejscu. 

• Nauczyciel przypomina zwroty grzecznościowe i mówi, kiedy się je stosuje.  

• Ćwiczenia słuchowe Co słychać wokół nas?  

• Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Przepraszam, dziękuje.  

• Rozmowa na podstawie tekstu piosenki. 

• Nauka refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję. 

• Zabawa badawcza Co jest słodkie, a co słone?   

• Zabawa kto tu mieszka? Omówienie z dziećmi, które zwierzęta mieszkają w ziemii.  

• Zabawa językowa Jaki jest ogień? 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci poruszają się po sali. Kiedy Nauczyciel 

klaśnie i wypowie nazwę miejscowości w której mieszkają, podskakują, a kiedy 

wypowie inna nazwę – kucają. 

• Utrwalenie refrenu piosenki Przepraszam, dziękuję. 

• Praca plastyczna Kwiatek. Przypomnienie, jakiego zwrotu grzecznościowego 

używamy podczas wręczania prezentu. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Środa 

Temat: Domy i domki. 

• Przywitanie „Maszerują dzieci drogą”. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem „hula hop”. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomek do napojów. 

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

Nauczyciel demonstruje prawidłowe wykonywani ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie: W mieście stoi sygnalizator świetlny; Samochody; Wieżowiec; 

Przedszkolaki; Konik; Krowa; Traktor jeździ w koło po polu; 

• Nauka 1 zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję. Rozmowa z dziećmi o roli 

magicznych słów w codziennych kontaktach między ludźmi. Dzieci podają przykłady 

sytuacji,  w których powinno się użyć słów: przepraszam, dziękuje, proszę.  

• Zabawa plastyczna Dorysuj brakujące elementy. Dzieci otrzymują kartki z rysunkiem 

domu. Dzieci kończą rysować zgodnie z poleceniami Nauczyciela: 

- Pomiędzy oknami dorysujcie drzwi. 

- Na dachu dorysujcie komin. 

- Przed domem narysujcie chodnik. 

- Obok domu dorysujcie garaż. 

- Za domem rośnie las. 

• Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec figur. Dzieci otrzymują po jednej figurze 

geometrycznej. Dzieci z tymi samymi figurami tworzą koła i podczas zwrotek obracają 

się wokół własnej osi, a podczas refrenu rozchodzą się i wymieniają się z kolegami na 

inną figurę.  

• Wzory geometryczne Osiedle domów. Dzieci obrysowują figury geometryczne, 

tworząc dom. 

• Zabawa Odczaruje mnie grzeczne słowo. Dzieci spacerują z woreczkami na głowach. 

Komu woreczek upadnie ten, jest zaczarowany – stoi nieruchomo. Nauczyciel 

pełniący role wróżki, może każdego odczarować – podaje woreczek, mówiąc słowo 

proszę, a odczarowane dziecko odpowiada: dziękuję i ponownie włącza się do 

zabawy. 

• Zabawa dydaktyczna Od najmniejszego do największego. Nauczyciel rozkłada sylwety 

domów różniących się wielkością i prosi, aby dzieci wskazały: 

- najmniejszy dom, 

- największy dom 

• Zabawa dydaktyczna Duży, średni, mały. Dzieci układają domki rosnąco (od 

najmniejszego do największego), a następnie malejąco (od najmniejszego do 

największego) i przyklejają na kartce. Głośno nazywają domki: duży, średni, mały. 
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• Nauka II zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję. Dzieci przypominają zasady 

właściwego zachowywania się podczas spożywania posiłków i podają przykłady 

nieodpowiedniego zachowania się przy stole. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

Czwartek 

Temat: Najpiękniejszy dom. 

• Przywitanie Łapiemy się za ręce. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Idziemy do przedszkola. Każde dziecko po kolei ma za zadanie 

przeprowadzić piłeczkę wyznaczoną trasą na dywanie (drogą do przedszkola). 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Ćwiczenia językowe Lubię mój dom, bo… Dzieci siedzą w kole, przekazując sobie klucz 

do domu. Każde z nich kończy zdanie: Lubię mój dom, bo… 

• Ćwiczenie sprawności manualnej – Droga do przedszkola. Dzieci lepią z plasteliny 

cienkie wałeczki, łączą ze sobą, tworząc wspólnie drogę, która prowadzi do 

przedszkola zbudowanego z klocków. 

• Zabawa matematyczna Liczenie schodów. Dzieci zgodnie z instrukcją Nauczyciela, 

układają klocki schodkowo, wskazując palcem kolejne klocki licząc: pierwszy stopień, 

drugi, trzeci, czwarty (w zakresie swoich możliwości). 

• Zabawa matematyczna Liczenie pięter – dzieci budują wieżę z klocków, a następnie 

liczą piętra, używając liczebników porządkowych: pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, 

piąte. 

• Rozmowa z dziećmi na temat: Do czego są potrzebne klucze? 

• Dzieci kończą rysować dom po śladzie, naklejają obrazki okien i drzwi, a następnie 

kolorują lub wyklejają bibułą wybrane części domu. 

• Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja miejscowość. 

• Nauka na pamięć fragmentu wiersza B. Szelągowskiej Moja miejscowość. 

Czy to miasto, czy też wioska, 

Wielkie bloki, małe domy, 

Najważniejsze, by prócz domu 

Mieć rodzinę i znajomych! 

• Nauka III zwrotki piosenki Przepraszam, dziękuję. 

• Zabawa ruchowa Kto, gdzie mieszka? 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 
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Piątek 

Temat: Moje najbliższe otoczenie. 

• Przywitanie Witamy się… Na hasło nauczyciela: Witamy się… dzieci witają się 

wskazaną częścią ciała, np. Witamy się brzuchami, witamy się nosami itd. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek styropianowych”. 

• Ćwiczenia logopedyczne Czyj to głos? Dzieci słuchają nagrania z odgłosami zwierząt, 

odgadują je, następnie naśladują np. kot – miau, miau; pies – hau, hau itd. 

• Układanie puzzli przedstawiających dane miasto/wieś. Dzieci, patrząc na wzór, 

próbują ułożyć widok miasta/wsi, w którym mieszkają. 

• Zabawa matematyczna Co najpierw? Co potem? 

• Słuchanie wiersza L.J. Kerna Nasze podwórko. 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

• Zabawa językowa Symbole mojej miejscowości. Omówienie herbu miasta. 

• Zabawa językowa Co widzisz wokół siebie? Nauczyciel prosi dzieci, aby usiadły w 

różnych miejscach sali, rozejrzały się wokół siebie i powiedziały, co widzą np. gdy 

spojrzą w  górę, w dół itp. 

• Quiz dydaktyczny Moja miejscowość/mój region. 

• Wzory grafomotoryczne z liniami: prostymi, ukośnymi i falistymi. 

• Śpiewanie piosenki Przepraszam, dziękuję. 

• Zabawa ruchowa Gdzie kto mieszka? 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

 

 

 

 

 


