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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

23.04.2019 - 30.04.2019 

Temat wiodący - Moja ojczyzna. 
 

Poniedziałek  
Święto. 
 
Wtorek 
Temat: Przyroda w mieście. 
 

▪ Powitanie – na melodie „Panie Janie”. 

▪ Gimnastyka poranna z balonami. 

▪ Ćwiczenia relaksacyjne – odpoczynek na łonie natury. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel  pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie,  

pilnuje dokładnego wykonania ćwiczenia przez dzieci. Kolory flagi – nauczyciel podaje 

kolory flagi. Gdy mówi biały – dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, gdy mówi 

czerwony – język opuszczają na dolną wargę. Chorągiewki – tak jak chorągiewki 

poruszają się na wietrze, tak dzieci poruszają językiem po górnej wardze, od jednego 

kącika ust do drugiego. Lech, Czech, Rus jadą na koniach  – dzieci naśladują osobno 

stukot kopyt koni każdego z bohaterów legendy, przyklejają szeroko ułożony język do 

podniebienia i odbijają go, jednocześnie ściągając wargi w dziobek i rozciągając go 

szeroko. Orzeł – dzieci wysuwają język do przodu, unosząc jego czubek do góry, i 

poruszają nim na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. Wędrówka po Polsce – przy 

szeroko otwartej jamie ustnej dzieci wysuwają język do przodu i poruszają nim do 

góry, w dół, w prawą stronę, w lewa stronę. 

▪ Wyszukiwanie parków w albumach przyrodniczych. 

▪ Ćwiczenia ortofoniczne - Odgłosy zwierząt. 

▪ Wprowadzenie do zajęć – rozmowa na podstawie obrazków motyli. 

▪ Słuchanie piosenki „Motylek” B. Forma. 

1. Motylek, motylek fruwa nad łąką, 

Przez chwilę rozmawia z piękną biedronką.  

Ref.  Wietrzyk wesołą piosenkę gra: 

tralalalala, tralalalala.  
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2. Na skrzydłach motyla mienią się wzory, 

Do tańca zaprasza mrówki i pszczoły. 

Ref.  Wietrzyk wesołą… 

3. Motylek, motylek na listku siada, 

Kołysze się, bo to świetna zabawa.. 

Ref.  Wietrzyk wesołą… 

▪ Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki, nauka refrenu ze słuchu. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne – motyl. Poprawianie każdego wzoru innym kolorem 

kredki. Ozdabianie obrazka według własnego pomysłu. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. 

▪ Rozmowa przy mapie – Kolory na mapie.  

▪ Zabawa dydaktyczna Pocztówki z Polski.  

▪ Karta pracy - Rysowanie po ramce wybranego przez siebie zdjęcia, rysowanie 

budynków po śladach.  

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Kończenie zdań typu W parku można... 

▪ Zabawa plastyczna Tak wygląda osiedle w mieście. 

▪ Karta pracy - Rysowanie po śladzie flagi i kolorowanie jej według wzoru. Kolorowanie 

plam i podawanie nazw użytych kolorów. 

▪ Śpiewanie refrenu piosenki Motylek. 

▪ Zabawa ruchowa – Biel i czerń. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

Środa 
Temat: Warszawa – nasza stolica. 
 

▪ Przywitanie - fala. 

▪ Gimnastyka poranna – ilustrowanie czynności ruchem (jazda na rowerze, pływanie, 
bieganie itp.) 

▪ Ćwiczenia oddechowe – Powiewająca flaga.  
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▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. . Lech, Czech, Rus jadą na koniach  – 
dzieci naśladują osobno stukot kopyt koni każdego z bohaterów legendy, przyklejają 
szeroko ułożony język do podniebienia i odbijają go, jednocześnie ściągając wargi w 
dziobek i rozciągając go szeroko. Orzeł – dzieci wysuwają język do przodu, unosząc 
jego czubek do góry, i poruszają nim na boki, tak jak orzeł swymi skrzydłami. 
Wędrówka po Polsce – przy szeroko otwartej jamie ustnej dzieci wysuwają język do 
przodu i poruszają nim do góry, w dół, w prawą stronę, w lewa stronę. 

▪ Rozmowa kierowana na temat: Herby miast. 

▪ Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy Legenda o warszawskiej Syrence. 

▪ Kolorowanie rysunku Syrenki. 

▪ Ćwiczenia grafomotoryczne - Wisła.  

▪ Gra matematyczna Domino z herbami. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Nauka pierwszej zwrotki piosenki Motylek. 

▪ Praca plastyczna - Symetryczne wzory 

▪ Zabawa matematyczna - Ile kropek ma biedronka? 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Czwartek 

Temat: Kolory flagi.  

▪ Przywitanie – Mało nas. 

▪ Gimnastyka poranna z patyczkami. 

▪ Ćwiczenia oddechowe - biedronka. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski h). Nauczyciel 
pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, pilnuje dokładnego wykonania przez 
dzieci. Nauczyciel powtarza sylaby: ha, ho, he, hu, hy. 

▪ Nauka drugiej zwrotki piosenki Motylek. 

▪ Zabawy stolikowe – Segregowanie. 

▪ Zabawa dydaktyczna - Dzień Flagi.  

▪ Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski. 

▪ Praca plastyczna - kończenie rysowania flagi po śladzie. Kolorowanie flagi czerwoną 
kredką w odpowiednim miejscu. 
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▪ Zabawa dydaktyczna - Czerwone i białe. 

▪ Zabawa muzyczno-ruchowa - Znajdź flagę. 

▪ Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. 

▪ Zabawa konstrukcyjna - Budujemy Polskę. 

▪ Ćwiczenia słuchowe - Jaki to instrument?  

▪ Nauka trzeciej zwrotki piosenki Motylek. 

▪ Zabawa ruchowa – Nasz flaga. 

▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

Piątek 

Temat: Polskie symbole narodowe. 

▪ Przywitanie – Jak się nazywasz? 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną. 

▪ Ćwiczenia oddechowe z kulką. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne - nauczyciel pokazuje ćwiczenie i powtarza kilkakrotnie, 
pilnuje dokładnego wykonania przez dzieci. Kolory flagi – nauczyciel podaje kolory 
flagi. Gdy mówi biały – dzieci unoszą język do góry, w stronę nosa, gdy mówi 
czerwony – język opuszczają na dolną wargę. Chorągiewki – tak jak chorągiewki 
poruszają się na wietrze, tak dzieci poruszają językiem po górnej wardze, od jednego 
kącika ust do drugiego. 

▪ Ćwiczenia słuchowe - Dzielimy na sylaby (flaga, Wisła). 

▪ Zabawy konstrukcyjne na dywanie – Budujemy domy.  

▪ Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kim jesteś? 

▪ Rozmowa na podstawie wiersza. 

▪ Oglądanie flagi i godła Polski. 

▪ Słuchanie hymnu narodowego. 

▪ Układanie puzzli z krajobrazami Polski. 
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▪ Zabawy na świeżym powietrzu. 

▪ Zabawy w kącikach tematycznych. 

▪ Podsumowanie zajęć – zabawa w kończenie zdań. 

▪ Zabawa dydaktyczna - Polska flaga. 

▪ Śpiewanie piosenki Motylek. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 

Poniedziałek 

 Powtórzenie materiału z poprzedniego tygodnia 

 

Wtorek 

Temat: Dzień flagi 

• Przywitanie. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe – Powiewająca flaga. Nauczyciel przypomina właściwy tor 

oddechowy. Dzieci wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami, naśladując wiatr 

dmuchający na flagę. Wiatr jest raz silny, a raz słaby i delikatny. 

• Ćwiczenia logopedyczne Kolorowe flagi. Nauczyciel podaje kolory flagi. Gdy mówi 

biały – dzieci unoszą  język do góry, w stronę nosa, gdy mówi czerwony – język 

opuszczają na dolną wargę. 

• Zabawa dydaktyczna Dzień flagi. Nauczyciel demonstruje dzieciom flagę Polski i mówi 

o symbolice barw narodowych, o tradycji wywieszania flagi z okazji świąt 

państwowych i że 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej. 

• Nauczyciel pyta dzieci, czy i gdzie widziały flagę Polski. 

• Dzieci rozpoznają flagę Polski wśród różnych obrazków flag. 

• Nasza flaga – przybliżenie informacji na temat flagi Polski. 

• Praca plastyczna – dzieci kończą rysować flagę po śladzie, następnie w odpowiednim 

miejscu wyklejają flagę czerwonymi kuleczkami z bibuły. 

• Zabawa dydaktyczna Czerwone i białe. Dzieci segregują przedmioty ze względu na 

kolor. Do jednej obręczy wkładają rzeczy czerwone  (znajdujące się w sali), do drugiej 
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– rzeczy białe (przeliczają, których jest więcej, a których mniej).  Podają przykłady 

tego, co jeszcze jest czerwone i co jeszcze jest białe. 

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

Nauczyciel prezentuje wiersz. Powtarza go, a dzieci za nim, fragmentami: Ho, ho, ho, 

he, he,he! Dla Ojczyzny śpiewać chcę. 

• Zabawa rytmiczna Jesteśmy Polakami! Nauczyciel prezentuje prosty rytm wraz ze 

słowami jesteśmy Polakami! Dzieci wyklaskują go za Nauczycielem, wytupują, 

uderzają dłońmi o podłogę.  

• Zabawa bieżna Dwa kolory. Każde dziecko otrzymuje wstążkę z bibuły w kolorze 

białym lub czerwonym. Dzieci swobodnie biegają po sali, machając wstążkami. Na 

dźwięk grzechotki łączą się w pary tak, aby w każdej parze były kolory flagi: biały i 

czerwony, obracają się wkoło, dopóki słyszą grzechotkę. Kiedy dźwięk cichnie, dzieci 

znów swobodnie biegają po sali. 

• Wspólna praca plastyczna. Na dużym brystolu, dzieci odbijają swoje dłonie (jedna 

dłoń pomalowana białą farbą, a druga dłoń czerwoną farbą), tworząc flagę Polski. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

 


