
Plan pracy dydaktyczno- wychowawczej 

21.01.2019 - 25.01.2019 

Temat wiodący: „Projekt Teatr” 

(Czas realizacji – tydzień) 
 

Poniedziałek: 
Projekt Teatr – Dzień Babci i Dziadka (uroczystość środowiskowa). 

▪ Przywitanie : „Witające się paluszki”, Nauczyciel wskazuje na swoją rękę i nazywa poszczególne 
palce, a następnie mówi, że dziś przywitamy się np. kciukami, kolanami itp. Dzieci chodząc po sali 
witają się w ten sposób ze spotkanymi osobami. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem szarf. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z piórkami. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne  - Słodkie usta. 

▪ Oglądanie zawartości skrzyni z rekwizytami (korona, pacynki, kukiełki, maski, kapelusze). Chętne 
dzieci wybierają po jednym rekwizycie, nazywają go oraz określają co można z nim zrobić. 

▪ Zabawa dramowa „Baśniowe rozmowy” (pacynki i kukiełki). Nauczyciel wyjaśnia czym różni się 
pacynka od kukiełki. Dzieci nazywają postacie, mówią z jakich baśni pochodzą ora zakładają 
wybraną pacynkę lub animują kukiełkę. Prowadzą rozmowy między postaciami w okienku 
teatralnym innym dzieciom. 

▪ Zabawa z elementami pantonim – Jaki kostium chciałbym mieć? Nauczyciel mówi, że jest aktorem 
i prezentuje im kostium jaki chciałby mieć na sobie. Prezentuje ruchem rąk do góry i na dół oraz 
obrót, aby zaprezentować, że ma na sobie suknię. Później wybrane dziecko po podpowiedzi 
nauczyciela pokazuje dzieciom jaki ma strój na sobie, a dzieci zgadują. 

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „Oberek”. 

▪ Zabawa popularna „Pingwin”. 

▪ Tworzenie siatki pytań. Nauczyciel na dużym arkuszu papieru pisze słowo „Teatr”, a obok rysuje 

maskę jako symbol teatru. Nauczyciel prosi dzieci aby zastanowiły się co chciałyby się dowiedzieć  

o teatrze. Zapisuje pytania dzieci oraz ich autorów i rysuje proste symboliczne obrazki tam gdzie 

jest to możliwe. 

▪ Teatrzyk kukiełkowy na podstawie tekstu B. Szelągowskiej „Nowy Rok i przyjaciele”. 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie przedstawionego teatrzyku. 

▪ Przydzielenie ról do przedstawionego teatrzyku na podstawie zgłoszeń dzieci i ich możliwości. 

▪ Ćwiczenia słownikowe w teatrze. Wyjaśnienie słów i pojęć w tekście inscenizacji. 

▪ Zorganizowanie w sali kącika teatralnego. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Dzień babci i dziadka wg. realizacji scenariusza. 



▪ Powitanie :  

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie,  

Dziś na scenie Damy dla Was przedstawienie! 

▪ Piosenka : 

Piosenka na melodie Panie Janie z pokazywaniem: 
Witaj babciu, witaj babciu, 
Jak się masz, jak się masz? 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy 
Bądź wśród nas, bądź wśród nas. 

Witaj Dziadziu, witaj dziadziu, 
Jak się masz, jak się masz? 

Wszyscy cię witamy, wszyscy cię kochamy 
Bądź wśród nas, bądź wśród nas. 

 

▪ Wiersze 

NELA: 
Jestem sobie mała wnusia, 
Kocham Babcie i Dziadziusia, 
Mam dwie rączki bardzo sprytne, 
Nożyczkami kwiatki wytnę. 
ADA: 
Babciu, Dziadku cos Ci dam 
Jedno serce, które mam 
A w tym sercu róży kwiat 
Babciu, Dziadku żyj sto lat! 
IGOR: 
Teraz Babcie i Dziadziusiów uściskamy 
Bo ogromnie ich kochamy! 
FILIP: 
Babciu, babciu ukochana 
Weź mnie teraz na kolana! 
WSZYSCY RAZEM: 
TO JEST JUŻ KONIEC PRZEDSTAWIENIA, 
Najwyższy czas na życzenia: 
W dniu Waszego święta ślemy pozdrowienia i przekazujemy najlepsze życzenia (NELA) zdrowia, 
(IGOR) szczęścia (ADA) radości (FILIP) miłości 
Tego dzisiaj życzą wszystkie Wasze wnuki 
ŚPIEWANIE STO LAT STO LAT 
 

▪ Piosenka  „o Babci i Dziadku” 

2X  refren. 
Kocha babcię i dziadziusia 
każdy wnuczek, każda wnusia.  
 
1. Babcia mnie utuli, po zabawie da obiadek. 

Wszystko wytłumaczy zawsze mój kochany Dziadek. 



 
2X  refren. 
Kocha babcię i dziadziusia 
każdy wnuczek, każda wnusia 
 
2. Chętnie ich odwiedzam zawsze, kiedy tylko mogę. 

Prawie już pamiętam do ich domu całą drogę. 
2X  refren. 
Kocha babcię i dziadziusia 
każdy wnuczek, każda wnusia. 
 

▪ Piosenka „BABCIU, DROGA BABCIU” 

Babciu, droga babciu, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My tupiemy - tup, tup, tup, 
teraz babciu Ty to zrób! 
  
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My klaszczemy - raz, dwa, trzy, 
teraz dziadku zrób to Ty! 
 
Babciu, droga babciu, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My skaczemy - raz, dwa, trzy, 
teraz babciu podskocz Ty! 
  
Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi, 
czy potrafisz zrobić to, co my? 
My całuski damy Ci, 
teraz dziadku daj nam Ty! 
  

▪ Wszyscy się kłaniają i idą do dziadków z prezentami i laurkami. 

▪ Zaproszenie  do konkursów i zabaw. 

▪ Zabawa ogólna. 

Wtorek: 
 

▪ Przywitanie do piosenki „ Podajmy sobie ręce”. 

▪ Gimnastyka poranna (naśladowanie zwierząt). 

▪ Ćwiczenia oddechowe z  balonem. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (a, o , i, e, u, y) . 

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „Głodny wróbelek”. 

▪ Wyjaśnienie pojęcia „Nowy Rok” 

▪ Przygotowanie scenografii do przedstawienia. 



▪ Ćwiczenia pamięci: Nauczyciel wraz z dziećmi utrwala role, które zostały przydzielone do 
przedstawienia. 

▪ Zabawa ruchowa z elementami celowania (Kolor do koloru). 

▪ Oglądanie filmu „W teatrze”. 

▪ Rozmowa na temat filmu. Nauczyciel odpowiada na pytania dzieci. 

▪ Pokaz fajerwerków (świeczka na tort wulkan) – Nauczyciel zapala świeczkę w zaciemnionej sali i 
prosi by dzieci patrzyły na  rozpryskujące się iskry, które przypominają fajerwerki puszczane w noc 
sylwestrową. 

▪ Zabawa bieżna „Wąż”. 

▪ Wykonanie afisza informującego o przedstawieniu B. Szelągowskiej „Nowy Rok i przyjaciele”. 
Dzieci malują czerwoną farbą kurtynę, wycinają nożyczkami chmurki i przyklejają na plakacie we 
wskazanym miejscu. 

▪ Ćwiczenie pamięci: Ułóż historyjkę i zapamiętaj. Dzieci losują z pudełka 3 kartoniki z obrazkami i 
układają do nich historyjkę, np. słońce, biedronka, kwiatek – „W ciepły słoneczny dzień, mała 
biedronka usiadła na kwiatku”. Następnie, kolejne dziecko losuje obrazek i kontynuuje 
opowiadanie. 

▪ Rytmiczne dzielenie słów na sylaby: widz, pró-ba, tre-ma, kur-ty-na, ak-tor, re-ży-ser, o-klas-ki. 

▪ Zabawa ruchowo – muzyczna „sypie śnieg”. 

▪ Praca plastyczna – fajerwerki. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Środa 
▪ Przywitanie „Jak witają się misie”. 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem obręczy gimnastycznych i woreczków. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z chrupkami styropianowymi. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dźwięków pojazdów np. karetka). 

▪ Praca plastyczna - wyklejanie konturów masek zaproszeń (maska wesoła – jasne kolory, maska 
smutna – ciemne kolory). 

▪ Zabawa twórcza – Co to może być? ( klocek, kartka papieru, pusta butelka). Nauczyciel pokazuje 
przedmioty i pyta się dzieci do czego może służyć jeszcze ten przedmiot? Np. klocek po 
przyłożeniu go do ucha może udawać telefon. 

▪ Zabawy inspirowane kącikiem teatralnym w sali. Przypomnienie o zasadach korzystania z niego 
(dzielimy się dostępnymi rekwizytami, bawimy się w zgodzie). 

▪ Zabawa ruchowa - „Głodny wróbelek”. 

▪ Oglądanie obrazków i zdjęć różnych kostiumów z przedstawień  teatralnych. 

▪ Rozmowa z dziećmi na temat przedstawionych ilustracji. 



▪ Rozmowa  o pracy „Kostiumografa”  na podstawie ilustracji. 

▪ Praca plastyczna - opaski dla pór roku. Dzieci zamieniają się w kostiumografów i tworzą opaski pór 
roku dla aktorów, którzy będą grać w przedstawieniu. Dzieci przyklejają do pasków kontury: 
kwiatów, motyli, bałwanków oraz liści (do każdego paska inny kontur). 

▪ Zabawa ruchowa z elementami pantonimy – Jaki kostium chciałbym mieć? 

▪ Zabawa ruchowa z elementami dramy – Jaka jest pogoda? Dzieci pokazują pogodę ciepłą, 
wietrzną, deszczową itp. bez użycia słów. 

▪ Pokaz mody – chętne dzieci ubierają się w wybrane przez siebie stroje (z kącika teatralnego) i 
prezentują je jak modele przed publicznością (dziećmi z grupy). 

▪ Zabawa plastyczna – projektuję ubrania. Dzieci dostają sylwetki postaci i za pomocą kredek, 
flamastrów rysują wymyślone przez siebie stroje dla postaci. 

▪ Ćwiczenia pamięci: Nauczyciel wraz z dziećmi utrwala role, które zostały przydzielone do 
przedstawienia. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

▪ Przywitanie „Dzisiaj przyszła do nas” (imię dziecka) przyszła do nas dała wszystkim znak, chcecie ze 
mną się zabawić? No to zróbcie tak. A jak? 

▪ Gimnastyka poranna (ze skakankami). 

▪ Ćwiczenia oddechowe (z kartką papieru). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (jemy lody). 

▪ Zabawa rytmiczna – „zagraj tak jak ja”. Dzieci dostają po dwa klocki i wystukują rytm podany przez 
nauczyciela. 

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „Posłuchaj – maszeruj, podskakuj, biegnij”. Nauczyciel włącza 
nagranie muzyki do marszu, biegu i podskoków. Dzieci reagują na muzykę i zgodnie z jej 
charakterem wykonują ruchy. 

▪ Zabawa ruchowa „Pingwin”. 

▪ Ćwiczenia pamięci: Nauczyciel wraz z dziećmi utrwala role, które zostały przydzielone do 
przedstawienia. 

▪ Ćwiczenia słuchowe „Zostań dyrygentem” 

 



▪ Zabawa muzyczno ruchowa „zatańcz tak jak ja”. Dzieci tańczą swobodnie oddając nastrój skocznej 
muzyki. 

▪ Interpretacja ruchem muzyki. Dzieci poruszają się w rytm muzyki ze wstążkami. 

 

▪ Zabawa bieżna „Kulig”. 

▪ Zabawa ruchowa do piosenki „podajmy sobie ręce”. 

▪ Próba: 

 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 



Piątek 
 

▪ Przywitanie „Witam tych którzy….”. 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe (z watą). 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (liczenie ząbków na górze i dole). 

▪ Zabawa dramowa „Paluszkowe rozmowy”. Nauczyciel na swoich palcach rysuje różne miny 
wyrażające emocje (radość, smutek, złość itp.), pokazuje, w jaki sposób animować palcami – 
prowadzi rozmowy z paluszkami. Następnie nauczyciel rysuje buzie na palcach dzieci, które chcą i 
zachęca do prowadzenia rozmów . 

▪ Praca plastyczna – bilety na przedstawienie. 

▪ Rozmowa z dziećmi – Co wiemy o teatrze? 

▪ Zabawa pantomimiczna - Zgadnij co robię? Dziecko za pomocą gestów i ruchów pokazuje 
czynność, którą lubią wykonywać. Pozostałe dzieci odgadują. 

▪ Quiz dydaktyczny „Prawda czy fałsz?”. Nauczyciel wymawia zdania, a dzieci odpowiadają czy są 
prawdziwe czy fałszywe.  

 

▪ Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „ Zwierzęta na spacerze”. Dzieci naśladują 
zwierzęta poprzez gest i dźwięk jaki wydają.  

▪ Kreślenie wzorów grafomotorycznych. Dzieci kreślą wzory przedstawiające maski. 

▪ Ćwiczenia słownikowe – Nauczyciel wyjaśnia pojęcia : próba generalna, premiera. 

▪ Próba generalna do przedstawienia. 

▪ Zabawa - Poruszam się jak? ( postacie, zwierzęta). Nauczyciel klaska w dłonie, a dzieci naśladują 
ruchem lub gestem wybraną postać. Kiedy klaśnie ponownie dzieci muszą  nieruchomo pozostać 
na miejscu. 

▪ Przedstawienie teatralne „ Nowy Rok i przyjaciele” przed publicznością. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 


