
Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej 

29. 10. 2018 - 02. 11. 2018 

Temat wiodący: Idzie jesień z deszczem. 
 

Poniedziałek 
Temat: Rozmowy kropelek. 

▪ Piosenka na powitanie dzieci na melodię „PANIE JANIE” 

Witaj (imię), Witaj (imię) jak się masz? Jak się masz? 
Wszyscy Cię lubimy, wszyscy Cię lubimy ! 

Bądź wśród NAS, bądź wśród NAS! 

▪ Gimnastyka poranna, z użyciem tarcz gimnastycznych. 

▪ Ćwiczenia oddechowe „Burza w szklance”.  

▪ Ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia z lustrem). Nauczyciel pokazuje ćwiczenia i 
powtarza kilkakrotnie. Pilnuje, aby dzieci dokładnie wykonały ćwiczenie. Deszczyk, 
parasolka, kałuża, słoneczko, tęcza. 

▪ Zabawy badawcze z wodą. Nauczyciel rozkłada naczynia przezroczyste z wodą. Każde 
dziecko przelewa wodę z butelki do naczyń, macza palec w wodzie i ogląda krople 
wody. Nauczyciel pyta dzieci: jaka jest woda do czego potrzebna? Jaki ma kolor i 
smak. 

▪ Zabawa ruchowa kształtująca postawę – fala. Dzieci stoją w kole i trzymają się za 
ręce, kolejno unoszą je do góry i opuszczają. 

▪ Zabawa integracyjna - Naszyjniki z kropli deszczu. Nauczyciel spaceruje po sali, dotyka 
dzieci – kropli, które podają sobie ręce i idą za nauczycielem. Gdy wszystkie krople, są 
zebrane, zamyka krąg. (dzieci stoją w kole). 

▪ Ilustrowanie ruchem rymowanki - Gdy pada deszcz. Dzieci naśladują odgłos deszczu 
(kap, kap) i stąpanie po kałużach (chlap, chlap). 

Gdy deszcz pada, - chlap, chlap 

 parasol nad głową rozkładam.  – kap, kap 

 Idę szczęśliwy w kaloszach po kałużach.  - chlap, chlap. 

▪ Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej „Kropelki” 

▪ Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

▪ Zabawa dramowa – Rozmowy kropelek. Na podstawie opowiadania i własnych 
doświadczeń, dzieci przeprowadzają miedzy sobą rozmowę kropelek. (Opowiadają o 
tym, co robiły kropelki w czasie deszczu. Komu pomogły i w jaki sposób.) 

▪ Zabawa dźwiękonaśladowcza – Deszczyk. Nauczyciel, każdemu dziecku daje kawałek 
gazety. Dzieci poruszają się po całej sali, trzymając papier w rękach; wymachują nim 



naśladując wiatr. Na dźwięk trójkąta zatrzymują się i naśladują odgłosy podczas 
deszczu: puk, puk, kap, kap, chlap, chlap. Potem znów biegają po sali.  

▪ Zabawy twórcze z gazetami. ( Dzieci dmuchają gazetę, zgniatają, podrzucają, 
wrzucają, targają itp.) 

▪ Zabawa bieżna – Deszczyk. Dzieci biegają swobodnie po sali.  Na hasło – Deszcz, dzieci 
się chowają.  Na dźwięk, grzechotki znów biegają. Na hasło: kałuża, dzieci 
podskakują. 

▪ Ćwiczenia słownikowe – „W czasie deszczu”. Dzieci oglądają różne zdjęcia chmur,                 
i obserwują chmury za oknem. Opisują chmury i porównują do czego może być 
podobna. Dokańczają zdanie: „W czasie deszczu dzieci się nie nudzą, gdy…” 

▪ Zabawa orientacyjno - porządkowa „Słonko świeci – deszczyk pada”. 

▪ Zabawa badawcza Kolorowa woda. Dzieci do kubeczków wlewają wodę. Nauczyciel 
wręcza dzieciom krepinę i prosi, aby nazwały jej kolory i podarły je na małe kawałki. 
Następnie dzieci wybierają sobie krepinę w jednym kolorze i nazywają ten kolor. 
Potem dzieci wkładają do swoich kubeczków krepinę i obserwują czy woda się 
zabarwia. Dzieci porównują kubeczek z czystą wodą i zabarwioną wodą. Nauczyciel 
omawia z dziećmi wyniki eksperymentu. 

▪ Praca plastyczna - chmurka i deszcz. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna w kącikach zabaw.  

Wtorek 
Temat: Jesienna szaruga. 
 

▪ 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). Uuu! Sss!  
 

▪ Gimnastyka poranna z użyciem tarcz gimnastycznych. 

▪ Ćwiczenia oddechowe – (z kartką) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (ćwiczenia z lustrem). Nauczyciel pokazuje ćwiczenie                        
i powtarza kilkakrotnie. Pilnuje, aby dzieci dokładnie wykonały ćwiczenie. Pobudka, 
schody, witamy sąsiadów, drzwi, spacer, winda. 

▪ Twórcze rysowanie. Dzieci przy piosence „ Jesienna szaruga” kreślą linie, kropki 
kredkami na dużym brystolu w rytm muzyki. 

▪ Zabawa muzyczno – ruchowa „Głośno – cicho”. Kiedy nauczyciel cicho gra na 
trójkącie, dzieci chodzą na palcach; kiedy gra głośno, dzieci się kulą. 

▪ Ilustrowanie ruchem rymowanki – „ Gdy pada deszcz”. 



▪ Zabawa „Jaka jest jesień?” – Nauczyciel zadaje pytania dotyczące tego, co dzieci 
widzą za oknem. Wysłuchuje odpowiedzi dzieci, oraz dodaje swoje spostrzeżenia. 

▪ Wysłuchanie piosenki „ Jesienna szaruga” B. Forma. 

▪ Rozmowa na temat piosenki. 

▪ Nauka refrenu piosenki fragmentami, metodą ze słuch. 

Ref.  „Jesienna muzyka 
 dziś od rana gra: 
 sza, sza, sza, plum, plum, plum, 
 plum, ta-ra-ra-ra.” 
 

▪ Zabawy dźwiękonaśladowcze, z wykorzystaniem piosenki „Jesienna szaruga”. 

Zadaniem dzieci, jest w odpowiednich momentach piosenki naśladować padający 

deszcz, wiejący wiatr. 

▪ Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słonce świeci – deszcz pada” 

▪ Praca plastyczna – dzieci rysują po liniach rysunku parasola, kolorują parasole. 

▪ Zabawa „Znajdź coś...” – Nauczyciel prosi, aby dzieci znalazły coś małego, dużego, 

żółtego itp. 

▪ Zabawa dydaktyczna „Jesienna muzyka” – Nauczyciel rozdaje przedmioty potrzebne 

do wydawania odgłosu padającego deszczu (klocki), szumu wiatru (folie) i burzy 

(gazety). Zadaniem dzieci, jest naśladować odgłosy jesiennej pogody. 

▪ Zabawy folią bąbelkową – ściskanie foli szybko i wolno. 

▪ Rozmowa nauczyciela z dziećmi o pogodzie jaką widzą za oknem. Stosowanie 

zwrotów z piosenki „Jesienna szaruga” (deszcz ścieka po szybie, kapią krople deszczu, 

szumi wiatr). 

▪ Zabawy z językiem angielskim 

▪ Zabawa ogólna 

Środa 
Temat: Duży deszcz i mały deszcz – Halloween. 

▪ Przywitanie: „Iskierka”- Puszczam iskierkę w krąg, niech wróci do moich rąk. 

▪ Gimnastyka poranna, z użyciem chusty animacyjnej. 

▪ Ćwiczenia oddechowe, z kulką waty. 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (naśladowanie dźwięków deszczu). 



▪ Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słonko świeci – deszczyk pada”. Nauczyciel stoi 
tyłem do dzieci. Mówi : Słonko świeci, deszczyk pada, Baba – Jaga się podkrada, a 
dzieci biegną w jego kierunku. Gdy się odwraca, dzieci się zatrzymują i stają 
nieruchomo. 

▪ Zabawa plastyczna – Jesienne niebo. 

▪ Zabawa z chusta animacyjną „Ulewa i kapuśniaczek” – Na hasło nauczyciela: Mały 
deszcz, kapuśniaczek – dzieci delikatnie poruszają chustą, na której są piłeczki. A gdy 
nauczyciel powie: ulewa, duży deszcz – dzieci energicznie poruszają chustą. 

▪ Zabawa dydaktyczna – „Parasolki i krople deszczu”. Nauczyciel pokazuje dzieciom 
różne parasole np. duży czarny męski parasol i małą dziecięcą parasolkę. Przypomina, 
że ich wspólna cecha to ochrona przed deszczem. Nauczyciel wymienia cechę, która 
rożni je od siebie, tj. wielkość. Kładzie na dywanie dwa wycięte parasole (duży i mały). 
Rozsypuje papierowe krople deszczu duże i małe. Dzieci zbierają krople i układają na 
parasolach odpowiedniej wielkości. 

▪ Ćwiczenie graficzne „Kolorowe parasolki” – Dzieci obrysowują parasol po śladzie, a 
potem kolorują. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

▪ Przywitanie stworów. 

▪ Wyjaśnienie pojęcia Halloween. Święto, które przybyło do nas z USA, tradycja sięga 
pierwszych wieków naszej ery. Obchodzone przez Celtów z terenów dzisiejszej Anglii, 
Szkocji, Walii, jako dzień w którym duchy odwiedzają ziemię, z czasem stało się okazją 
do zabawy z lekkim dreszczykiem. 

▪ Bajka 

„Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, za 7 dolinami. W pewnym miejscu 
zwanym Irlandią odbywało się Halloween. A co to jest Halloween? Jest to święto 
zwane Wszystkich Świętych, w którym to zapalamy w Polsce znicze. A  w Irlandii 
lampy zrobione z warzyw, takich jak rzepa czy dynia i przypominają różne stwory. 
Zapalona lampa przypomina o naszych bliskich, których już wśród nas niema.                           
A światło, które się pali odgania od złych duchów.” 

▪ Dyniowe przywitanie (nauka w ciągu dnia) – dzieci siedzą w kole podają sobie dynie i 
powtarzają teks wierszyku o dyni. 

„ Jak przyjemnie i wesoło, 

   kiedy dynia krąży wkoło 

   dynia tu, dynia tam, 

   dynia krąży tu i tam” 

 



▪ Zabawa ” Złów jabłko a czeka cie nagroda” – dziecko wyławia z miski napełnionej 

wodą jabłko za pomocą sitka (młodsze) lub za  pomocą buzi (starsze). 

▪ Tor przeszkód z materaców z sali gimnastycznej  – wygrywa ten kto pierwszy go 

pokona lub skoki w szarfach. 

▪ Zabawy z balonami - do balonów wkładamy pojedyncze karteczki  

z zadaniami. Uczestnicy zabawy przekłuwają balony i wykonują zadania z kartki.  

Za wykonanie zadania, dzieciom należy się słodka nagroda. . 

 

• Zrób 5 przysiadów • Ukłoń się 

• Podskocz do góry • Zrób skłon do przodu 

• Klaśnij 2 razy • Zrób minę 

• Podskocz na jednej nodze • Skacz jak piłeczka 

• Idź do tyłu • Podskocz na dwóch 

nogach 

 

▪ Zabawa z miotłą (miotła z kija i bibuły) – w rytm muzyki dzieci stojąc w kole 

przekazują sobie miotłę z rąk do rąk. Gdy muzyka cichnie dziecko, u którego 

pozostała miotła w rękach wchodzi do środka koła. 

▪ Zabawa w mumię: dzieci łączą się w małe grupki i na sygnał zaczynają zawijać dziecko 

w papier toaletowy tworząc mumie i na sygnał stop kończą. Ocenianie przez 

publiczność która mumia jest autentyczna. 

▪ Latające  motylki – gra polegająca na złapaniu jak największej liczby latających motyli, 

liczy się refleks i spryt.  

▪ Pomóż pająkowi – pająk nie może złapać muchy w sieć. Rzuć mu parę much żeby nie 

był głodny. Dzieci rzucają do pajęczyny z taśmy klejącej kulki papierowe. 

▪ Pudełko dyniowe – traf do dyni jak najwięcej piłeczek, a potem policzymy ile udało ci  

się wrzucić. Za 3 wrzucone piłeczki czeka cię słodka nagroda. 

▪ Dyniowe kręgle – przewracanie kręgli (z rolek papierowych) przez chętne dzieci za 

pomocą dyni. 

▪ Witraż dyniowy – dzieci przyklejają bibułę w kolorze pomarańczowym do wyciętej 

dyni z brystolu. Przyklejają oczy nos i usta. Gotowy witraż umieszczamy na oknie. 

▪ Dyniowy tor przeszkód – przeskoczyć dynię, założyć szarfę, zrobić przysiad, ściągnąć 

szarfę i wrócić na start. 

▪ Balonowa dynia – do pomarańczowego balona dzieci przyklejają zielone elementy                     

z  bibuły (oczy, usta,  ogonki). 

▪ Potworne kanapki i parówkowe mumie. 



Kanapki i parówki  – Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują drugie śniadanie. 

Pokrojone składniki układamy na kanapce tworząc stwora. Nacięte parówki zawijamy 

w ser pokrojony w paseczki wkładamy do piekarnika tak by stopił się ser. Smacznego. 

▪ Owoce zmieniają postać ? - co można z nich zrobić: ślimak z banana - składniki: 

banany 6, mandarynki 6,  słone paluszki 1 opakowanie, rodzynki 1 opakowanie, 

gąsienica -  składniki: winogron 1 kg i migdały 1 opakowanie, patyczki do szaszłyków 

1 szt. Dzieci z rodzicami i nauczycielkami tworzą pyszne smakołyki. 

▪ Poczęstunek – stół dla gości. (dekoracje). 

▪ Podziękowanie za zabawę i dalszy ciąg tańców przy muzyce. (płyta Cd z muzyką) 

 

Czwartek 

Święto „ Dzień Wszystkich Świętych” 
 
Piątek 
Temat: Zabawy z wodą na deszczowe dni. 

▪ Przywitanie „Echo” 

▪ Gimnastyka poranna z chustą animacyjną 

▪ Ćwiczenia oddechowe (z piórkiem) 

▪ Ćwiczenia logopedyczne (Deszczyk, kałuża, słoneczko,). 

▪ Zabawa ruchowa  Idź tam, gdzie jest kropelka. Przed zabawą nauczyciel rozwiesza po 
sali obrazki kropli. Następnie prosi by dzieci skakały jak żabki. Kiedy klaśnie w dłonie, 
mają wstać i podejść do wybranego przez siebie obrazka kropli. 

▪ Zagadki słuchowe związane z wodą. 

▪ Rozmowa na temat: co by było, gdyby nie padał deszcz? – Dzieci podają swoje 
pomysły. Nauczyciel tłumaczy, że woda jest potrzebna człowiekowi do życia. 

▪ Badanie i opisywanie właściwości wody – Jaka jest woda? (Dzieci określają smak, 
zapach, kolor wody). 

▪ Zabawa badawcza: co pływa, a co tonie? Dzieci wybierają poszczególne przedmioty      
(klocek, plastelina, piórko, moneta, kasztan, spinacz) i wkładają do pojemnika z wodą 
i obserwują co się dzieje. Na koniec podsumowują, które przedmioty tonęły, a które 
unosiły się na wodzie. 

▪ Zabawa ruchowa „Pojazdy wodne i pojazdy lądowe” – Dzieci biegają swobodnie po 
sali. Kiedy nauczyciel pokazuje obrazek np. samochodu, dzieci naśladują jego 
poruszanie się. Kiedy nauczyciel pokaże kajak dzieci naśladują wiosłowanie. 

▪ Ilustrowanie ruchem piosenki „Jesienna szaruga” 

▪ Zabawa dydaktyczna „Tyle samo”. Dzieci dostają butelkę z wodą i puste kubeczki 
przezroczyste. Zadaniem dzieci jest by w każdym kubeczku była taka sama ilość wody. 
Porównują, przelewają. 



▪ Zabawa bieżna „Zdążyć przed deszczem” – Dzieci spacerują po sali, kiedy nauczyciel 
powie: deszcz! – biegną jak najszybciej w wyznaczone miejsce. 

▪ Kolorowanie obrazków. 

▪ Zabawy z językiem angielskim. 

▪ Zabawa ogólna. 

 

 

 


