
Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

22.10.2018-26.10.2018 

Temat ogólny: Co z czego otrzymujemy 

 

Poniedziałek 

Temat: Pieczemy chleb 

• Przywitanie  Mało nas… - Dzieci stoją w małym kole. Jedno dziecko jest w środku. Na 

słowa: Ciebie tu potrzeba, do środka zapraszane jest kolejne dziecko. Zabawa trwa 

dotąd, aż wszystkie dzieci będą w środku. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe Gorące bułeczki. Dzieci biegają po sali. Na dźwięk tamburyna 

stają i pokazują ruchem rąk gorącą bułeczkę – obiema dłońmi zataczają półkola, 

rysując w powietrzu bułeczkę, a następnie zbliżają ją do ust i dmuchają na nią, aby 

szybciej wystygła. Ćwiczenia powtarzamy. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia i pilnuje dokładne 

wykonanie przez dzieci. Spacer – język idzie na spacer do piekarni; Schodki – język 

wchodzi po schodkach; Kanapeczka – język zjada kanapkę; Konik – po posiłku, język 

jedzie na wycieczkę 

• Rozmowa na temat piekarni i piekarza (zdjęcia lub obrazki przedstawiające piekarza 

w pracy). Nauczyciel zadaje pytania: 

- Co to jest piekarnia? 

- Co robi piekarz? 

• Zabawa z pokazywaniem – Sroczka kaszkę warzyła. 

Sroczka kaszkę warzyła, dzieci swoje karmiła. 

Pierwszemu dała w miseczce, 

drugiemu dała na łyżeczce, 

trzeciemu dała w garnuszeczku,  

czwartemu dała w dzbanuszeczku, 

a piątemu nic nie dała.  

Frrrr, do lasu poleciała. 

      

• Zabawa naśladowcza Stary McDonald Farmę miał. Dzieci trzymają się za ręce i chodzą 

po kole przy śpiewie: 

Stary McDonald farmę miał, ija, ija, o! 

A na tej farmie krowy miał, ija, ija, o! 

Mu-mu tu i mu-mu tam, wszędzie mu-mu, tam i tam itd. 

 



• Zabawa dydaktyczna Mama poszła na zakupy. Dzieci chodzą swobodnie po sali, 

nauczyciel mówi: Mama poszła na zakupy i kupiła: 

dwie bułeczki – dzieci podają sobie ręce w parach 

trzy bułeczki – dzieci podają sobie ręce w trójkach itd. 

• Wysłuchanie opowiadania E. Stadtmuller Pieczemy chleb. Dzieci siadają na dywanie. 

Nauczyciel rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając 

opowiadanie prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania. Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci 

próbują odpowiedzieć na nie. 

• Zabawa dźwiękonaśladowcza Mali piekarze. Dzieci stają w rozsypce na dywanie i 

naśladują czynności wykonywane przez nauczyciela. 

 

Stawiamy przed sobą misę. 

Wsypujemy do niej mąkę. 

Dolewamy wodę i zakwas. 

Solimy, dodajemy ziarenka. 

Mieszamy mikserem. 

Wkładamy ciasto do foremek. 

Wstawiamy do piekarnika. 

Ciasto rośnie.  

Otwieramy piekarnik, aby wyjąć chleb. 

Chleb jest gorący. 

Kiedy wystygnie, zjadamy kromkę chleba. 

 

• Ćwiczenia słownikowe Pieczywo. Dzieci siedzą przy stolikach. Nauczyciel prezentuje 

różnego rodzaju pieczywo, mówiąc, jak ono się nazywa, opisuje jego kształt. 

Nauczyciel zwraca uwagę, że wszystkie bułki, rogale, chleby określamy wspólną 

nazwą pieczywo. 

• Zabawa Czego brakuje? Dzieci siedzą na dywanie i mają zamknięte oczy. Nauczyciel 

chowa wybrany rodzaj pieczywa, a wskazane dziecko ma za zadanie określić, czego 

brakuje. 

• Praca plastyczna – lepienie pieczywa z masy solnej. 

• Zabawa dydaktyczna Zawody. Nauczyciel pokazuje zdjęcie osoby wykonującej 

określony zawód. Prosi, aby dzieci powiedziały, kim ona jest i dobrały przedmioty 

potrzebne do wykonywania tego zawodu. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

Wtorek  

Temat: Zboże i mąka 

• Przywitanie  Mało nas… - Dzieci stoją w małym kole. Jedno dziecko jest w środku. Na 

słowa: Ciebie tu potrzeba, do środka zapraszane jest kolejne dziecko. Zabawa trwa 

dotąd, aż wszystkie dzieci będą w środku. 



• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe  

• Ćwiczenia logopedyczne „Chłodzenie gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym 

strumieniem powietrza na ręce ułożone na kształt talerza. 

• Prezentowanie ziaren i kłosów zboża na obrazkach w książce. 

• Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej Przesiewanie mąki. 

• Zabawa Rolnik sam w dolinie - Dzieci chodzą w kole, trzymając się za ręce. Podczas I 

zwrotki w środku koła stoi chłopiec – rolnik. W II zwrotce rolnik wybiera żonę itd., jak 

w tekście piosenki. 

  

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, ser zostaje w kole. 

Hejże dzieci hejże ha. 

 

• Rozmowa o tym, skąd mamy chleb. Co nam jest potrzebne do wypieku chleba. 

Nauczyciel opowiada o etapach powstawania chleba: wysiew zboża przez rolnika; 

wzrost i dojrzewanie zboża; żniwa – ścinanie dojrzałego zboża przez kombajn i 

młócenie go; zawiezienie zboża do młyna, gdzie młynarz za pomocą koła młyńskiego 

lub maszyn miele zboże i wsypuje uzyskaną z nich mąkę do worków; Piekarz kupuje 

mąkę, aby upiec pieczywo. Dodaje do mąki wodę, sól, zakwas, ziarna; wyrabia chleb, 

piecze go i sprzedaje. Opowiadając, nauczyciel pokazuje dzieciom odpowiednie 

obrazki lub zdjęcia. 

• Wysłuchanie piosenki Jak powstaje chleb 

1. Dojrzałe zboże, kombajn je ścina, 

Młóci i ziarno wiezie do młyna. 

Refren: Będą ciasteczka, bułki chrupiące, 

chleby, rogale, smaczne, pachnące. 

2. W młynie od rana  pracy jest wiele, 

ziarna na mąkę młynarz wciąż miele. 

Ref.: Będą ciasteczka… 

3. Już piekarz z mąki ciasta wytwarza, 

to ważna sprawa jest dla piekarza. 

Ref.: Z ciasta upiecze bułki chrupiące, 



chleby, rogale smaczne, pachnące. 

• Utrwalenie tekstu refrenu. 

• Zabawa ruchowa do tekstu piosenki Jak powstaje chleb.  

• Zabawa ruchowa Wiatraki. Dzieci biegają po wyznaczonym terenie w sali. Na hasło 

nauczyciela: wiatraki – stają w miejscu i poruszają rękami, rysując w powietrzu duże 

koła. 

• Malowanie pieczywa z masy solnej. 

• Tworzenie dekoracji do kącika tematycznego Piekarnia – oglądanie gazetek 

reklamowych ze sklepów spożywczych i wyszukiwanie w nich różnego rodzaju 

pieczywa, wycinanie ich i przyklejanie w kąciku. 

• Dzieci kolorują rysunek chleba, bułki i rogala. 

• Zabawa tematyczna Piekarnia. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Środa 

Temat: Co do czego pasuje 

• Przywitanie  Mało nas… - Dzieci stoją w małym kole. Jedno dziecko jest w środku. Na 

słowa: Ciebie tu potrzeba, do środka zapraszane jest kolejne dziecko. Zabawa trwa 

dotąd, aż wszystkie dzieci będą w środku. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe Obrazek z mąki. Nauczyciel wysypuje przygotowaną mąkę na 

czarny karton, a dzieci za pomocą rurki do napojów tworzą z mąki wspólny obraz. 

• Ćwiczenia logopedyczne z wykorzystaniem słomek do napojów. 

• Przypomnienie piosenki Jak powstaje chleb. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Wiatraki. 

• Dobieranie obrazków – Co do czego pasuje? – obrazki związane z produktami 

uzyskiwanymi w gospodarstwie rolnym np. kłosy zboża – pieczywo; krowa – mleko; 

owca – wełna itd. Dzieci wyjaśniają, co jest na obrazkach i próbują połączyć obrazki w 

sensowne pary, wyjaśniają, dlaczego do siebie pasują. 

• Zabawa Co to może być? Nauczyciel podaje cechy lub przeznaczenie różnych 

produktów uzyskiwanych w gospodarstwie rolnym. Dzieci odgadują, jaki to produkt.  

• Zabawa ruchowa metodą opowieści ruchowej – Mleko dla kotka. Nauczyciel 

opowiada historię o kotku, a dzieci ilustrują go ruchem. 

Mały kotek śpi zwinięty w kłębuszek. Budzi się, przeciąga, ziewa, robi koci grzbiet. 

Wącha swoim noskiem, bo czuje zapach mleka. Szuka go w różnych miejscach w sali. 

Zatrzymuje się przy miseczce z mlekiem, pochyla głowę i języczkiem wylizuje mleko. 

Najedzony, wesoło biega, ostrzy pazurki. Zasypia zmęczony, zwinięty w kłębuszek. 

• Zabawa badawcza Obrazy na mleku. Nauczyciel na każdy talerzyk z mlekiem zakrapla 

kilka kropli kolorowych barwników. Dzieci dotykają mleka patyczkiem umoczonym w 

detergencie. Obserwują zmieniające się barwne wzory. 



• Zabawa Rolnik sam w dolinie - Dzieci chodzą w kole, trzymając się za ręce. Podczas I 

zwrotki w środku koła stoi chłopiec – rolnik. W II zwrotce rolnik wybiera żonę itd., jak 

w tekście piosenki. 

  

Rolnik sam w dolinie, rolnik sam w dolinie. 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik sam w dolinie. 

Rolnik bierze żonę, rolnik bierze żonę, 

Hejże dzieci, hejże ha, rolnik bierze żonę. 

Żona bierze dziecko, żona bierze dziecko. 

Hejże dzieci, hejże ha, żona bierze dziecko. 

Dziecko bierze kotka, dziecko bierze kotka. 

Hejże dzieci, hejże ha, dziecko bierze kotka.. 

Kotek bierze myszkę, kotek bierze myszkę. 

Hejże dzieci hejże ha, kotek bierze myszkę. 

Myszka bierze serek, myszka bierze serek. 

Hejże dzieci hejże ha, myszka bierze serek 

Ser zostaje w kole, ser zostaje w kole. 

Hejże dzieci hejże ha. 

• Wyjście do Piekarni.  

• Przygotowanie kanapek przez dzieci – Podwieczorek w przedszkolu. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Czwartek 

Temat: Wełniane owieczki 

• Przywitanie  Mało nas… - Dzieci stoją w małym kole. Jedno dziecko jest w środku. Na 

słowa: Ciebie tu potrzeba, do środka zapraszane jest kolejne dziecko. Zabawa trwa 

dotąd, aż wszystkie dzieci będą w środku. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem skakanek i sznurka.  

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem waty. 

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel opowiada historię i zachęca dzieci do 

naśladowania dźwięków i czynności, o których jest w niej mowa. 

• Zabawa rozwijająca analizę i syntezę słuchową – Jakie to zwierzę? Dzieci rozpoznają i 

nazywają nagrane odgłosy zwierząt i próbują je naśladować. 

• Zabawa w kole – Podaj dalej. Dzieci siedzą w kole, toczą do siebie kłębek wełny. Na 

zakończenie zabawy Nauczyciel może zapytać, co im przypomina taka plątanina (np. 

sieć pająka). 

• Zabawa – Co znajduje się w pojemniku? Nauczyciel przygotowuje kawałki wełnianych 

ubrań oraz włóczkę i umieszcza w pojemniku. Dzieci kolejno wkładają ręce przez 

otwór, chwilę dotykają znajdujących się w środku przedmiotów i przekazują pojemnik 

dalej. Na zakończenie rundy Nauczyciel pyta: Jakie są wasze wrażenia? Czy to, co jest 



w środku, jest miłe? Czy wiecie, co znajduje się w środku? Następnie podnosi 

pokrywę i pokazuje dzieciom znajdujące się tam przedmioty. 

• Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela na temat: Skąd się bierze wełna? - przy 

użyciu zdjęć zwierząt oraz produktów otrzymywanych dzięki ich hodowli (krowa-

mleko), kura-jajko, owca-wełna). Nauczyciel prosi, aby wybrane dzieci dopasowały 

zdjęcia zwierząt do zdjęć produktów otrzymywanych dzięki ich hodowli.  

• Wykonanie pracy plastycznej Owieczka. 

• Zabawa ruchowa z elementami czworakowania – Na pastwisku. Dzieci swobodnie 

czworakują w sali. Na hasło Nauczyciela: Uwaga, wilk! – uciekają do zagrody – 

wyznaczonego w sali miejsca. 

• Zabawy grafomotoryczne – dzieci rysują po śladach wzory literopodobne. 

• Zabawa bieżna Wilk i owce. Nauczyciel wyznacza miejsce w sali, gdzie dwoje dzieci 

wcielających się w rolę wilków próbuje złapać pozostałe dzieci – owce. 

• Zabawa kształtująca wyobraźnię – Podaj kłębek. Dzieci siedzą w kole. Podają sobie na 

różne sposoby kłębek wełny, który podaje im Nauczyciel, np. udają, że jest bardzo 

ciężki, lekki, klei się, parzy itp.  

• Zabawa ruchowa do piosenki Jak powstaje chleb? 

• Zabawa rozwijająca kompetencje językowe – Jakie zwierzę…? Zdjęcia zwierząt (np. 

krowy, owcy, kury). Nauczyciel zadaje pytania, a dzieci podają nazwy zwierząt. 

- Jakie zwierzę daje mleko? 

- Jakie zwierzę ma wełnę? 

- Jakie zwierzę znosi jaja? 

Dzieci naśladują odgłosy wydawane przez dane zwierzęta. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek 

Temat: Wiem już dużo o…mleku i mące 

• Przywitanie  Mało nas… - Dzieci stoją w małym kole. Jedno dziecko jest w środku. Na 

słowa: Ciebie tu potrzeba, do środka zapraszane jest kolejne dziecko. Zabawa trwa 

dotąd, aż wszystkie dzieci będą w środku. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem balonów. 

• Ćwiczenia logopedyczne.  

• Zabawy w kąciku tematycznym Sklep spożywczy. Dzieci sprzedają i kupują pieczywo 

wykonane z masy solnej. Używają zwrotów grzecznościowych w rozmowie ze 

sprzedawcą. Przeliczają w zakresie własnych możliwości. Rolę sprzedawcy 

początkowo pełni nauczyciel, następnie – chętne dziecko. 

• Kolorowanie rysunków – rysunek przedstawiający pracę piekarza oraz rysunek z 

krową lub owcą. 

• Zabawa ruchowa ilustrująca piosenkę Jak powstaje chleb. 

• Degustowanie różnego rodzaju pieczywa i produktów mlecznych. 



Nauczyciel pokazuje dzieciom pieczywo i produkty mleczne. Chętne dzieci mogą 

nazywać produkty. Nauczyciel zachęca do ich spróbowania (najpierw zostały 

pokrojone i umieszczone na talerzykach oraz wlane po trochu do kubeczków). 

Nauczyciel podkreśla ich walory odżywcze.  

• Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, co to jest alergia/nietolerancja pokarmowa. 

• Zabawa ruchowa Bądź jak… Nauczyciel mówi, aby dzieci były jak krowy, kury, owce, 

wrony i naśladowały ruchy zwierząt itp. 

• Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość – Biały jak… Nauczyciel prosi, aby 

dzieci wyszukały w sali coś białego i stanęły obok tego. Jeśli w pobliżu nie ma takich 

rzeczy, zadaniem dzieci jest wymienić coś takiego (np. płatek śniegu, niedźwiedź 

polarny itp.). 

• Zabawy plasteliną – Jajka.  

• Zabawy badawcze z wykorzystaniem mąki i mleka. Dzieci ważą na oko mąkę, 

odmierzają ją różnymi naczyniami, swobodnie przesypują. Dzieci mogą sprawdzić, ile 

łyżek mąki mieści się w szklance. Mogą również przelewać mleko, porównywać jego 

ilość w kilku kubkach i łączyć mleko z mąką. 

• Quiz sprawdzający wiedzę – Co z czego otrzymujemy. Nauczyciel zadaje pytania. 

Zadaniem dzieci jest udzielnie odpowiedzi poprzez pokazanie odpowiedniej tabliczki 

(uśmiechnięta buzia – tak/prawda, smutna buzia – nie/fałsz). 

- Czy dzięki krowie mamy mleko? 

- Czy to prawda, że mleko jest niezdrowe? 

- Czy z mleka może powstać ser? 

- Czy dzięki kurze mamy jajka? 

- Czy z mąki powstaje jogurt? 

- Czy z mąki powstaje chleb? 

- Czy dzięki owcy mamy wełnę? 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 

 

 

 

 


