
 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej 

31.12.2018-04.01.2019 

Temat ogólny: Mijają dni, miesiące, lata 

 

Poniedziałek 

Temat: Urodziny 

• Przywitanie Witaj (imię dziecka) 

Witaj (imię dziecka), Witaj (imię dziecka) 

Jak się masz, jak się masz. 

Wszyscy cię witamy (gest pozdrowienia) 

Pięknie się kłaniamy (ukłon w stronę witanego dziecka) 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas (dzieci podają sobie ręce i podnoszą je do góry) 

Śpiewanie piosenki na melodię "Panie Janie". W ten sposób witane jest każde 

dziecko. 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem balonów.  

• Ćwiczenia logopedyczne. Nauczyciel demonstruje ćwiczenia, powtarza je kilkakrotnie, 

pilnując dokładne ich wykonanie przez dzieci: Nadmuchiwanie balonika; Balonowe 

podskoki; Karuzela; Zjeżdżalnia; Zdmuchiwanie świeczek; Zjadamy tort. 

• Zabawa tematyczna w kąciku lalek – Przyjęcie urodzinowe.  

• Oglądanie wraz z dziećmi kalendarzy różnego typu. Pokazanie układu kalendarza: 

miesiące, tygodnie, dni. Podanie nazw pór roku i ich cech charakterystycznych. Dzieci 

odszukają wśród krajobrazów te, które przypominają im wiosnę, lato, jesień, zimę.  

• Zabawa orientacyjno—porządkowa „Baloniku nasz malutki”. 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Dzieci w różnym wieku. Nauczyciel pokazuje dzieciom 

losowo wybrany obrazek dziecka w danym wieku, zadaniem dzieci jest poruszanie się 

w takim sposób, jak dane dziecko. 

• Zabawa ruchowa Zrób to tyle razy, ile masz lat. Nauczyciel prosi, aby wybrane dziecko 

powiedziało, ile ma lat. Drugie dziecko wymyśla, co ma zrobić jego kolega (np. ma 

trzy lata – podskoczyć – podskoczyć trzy razy). 

• Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Urodzinowe przyjęcie. 

• Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania 

opowiadania. Czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego. 

• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

• Nauka składania życzeń. 

• Zabawa ruchowa Robimy krok. Dzieci stają w kole, podają sobie ręce. Jedno dziecko 

wchodzi do środka koła jako „Nowy Rok”. Pozostałe dzieci rytmizują tekst, wykonując 

kolejno cztery kroki do przodu. 

Robimy pierwszy krok – Witamy Nowy Rok 



Robimy drugi krok – witamy Nowy Rok 

Robimy trzeci krok – witamy Nowy Rok 

Robimy czwarty krok – witamy Nowy rok. 

Następnie witają się z „Nowym Rokiem” na różne sposoby: machają rękami, podają 

rękę, wykonują ukłon, witają się kolanami itp. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, 

zmieniając dziecko w środku koła. 

• Zabawa ruchowa Cztery pory roku. Nauczyciel przypomina nazwy czterech pór roku. 

Nauczyciel wspólnie z dziećmi ustala, jaki ruch można przyporządkować do danej 

pory roku. Np. wiosna – idziemy na spacer, lato – pływamy w morzu, jesień – 

zbieramy liście i kasztany, zima – jedziemy na nartach. Dzieci biegają po 

wyznaczonym terenie. Na hasło Nauczyciela – dźwięk tamburynu – ilustrują ruchem 

jedną z pór roku. 

• Zabawa dydaktyczna Gdzie jest balonik? Dzieci z balonami siadają w kole na 

krzesełkach i określają, jakie są ich balony. Posługują się określeniami: duży, mały, 

cienki, gładki, lekki, podają nazwę koloru. Następnie Nauczyciel prosi dzieci, aby 

położyły swój balon: na krześle, pod krzesłem, obok krzesła, za krzesłem. Pyta 

wybrane dziecko: Gdzie teraz leży twój balon?  

• Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Przyjęcie. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

• Zabawa plastyczna Balonowe ludziki. Nauczyciel pokazuje dzieciom, w jaki sposób 

markerem można narysować na balonie oczy, nos, usta. Na kilku balonach rysuje 

buzie przedstawiające różne stany emocjonalne: radość, smutek, złość, strach.  Dzieci 

pokazują te emocje na swoich twarzach. Dzieci na swoich balonach próbują 

narysować różne elementy twarzy. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Wtorek 

„NOWY ROK” 

 

Środa  

Temat: Jesteśmy coraz starsi 

• Przywitanie „Witam tych, którzy…” 

• Gimnastyka poranna. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem „chrupek” styropianowych. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie głosu małego dziecka. 

• Wyszukiwanie obrazków w książkach (obrazki małych dzieci - niemowląt, 

przedszkolaków/uczniów, osób dorosłych). 

• Zabawa Nasze nastroje. Nauczyciel wymienia sytuacje, które dzieci mają przedstawić 

za pomocą mimiki np. Pokażcie, jak reagujecie, kiedy dostaniecie prezent. Pokażcie, 

jak się czujecie, kiedy ktoś sprawi wam przykrość itd. 



• Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki Smutny czy wesoły? 

1. Kiedy słoneczko na niebie świeci, 

Wtedy wesołe są wszystkie dzieci. 

Kiedy deszcz pada i jest ponuro, 

Każdy jest smutny i ma zły humor. 

Refren: Raz i dwa, raz i dwa, la, la, la, la, la, la, la, la 

2. Kiedy się złoszczę na mego brata, 

To wtedy smutną minę ma tata. 

Kiedy się boję, drżą mi kolana, 

Wiem, że pomoże mi wtedy mama. 

Ref.: Raz i dwa… 

3. Mogę być smutny albo wesoły, 

a czasem złościć się też potrafię. 

Biegnę do taty, kiedy się boję, 

Cieszę się bardzo, gdy on jest ze mną. 

Ref.: Raz i dwa… 

 

• Rozmowa na temat piosenki.  

• Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki Smutny czy wesoły? 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza Dzieci w różnym wieku. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladach. 

• Zabawa ruchowa kształtująca prawidłowa postawę ciała – A ja rosnę i rosnę... Dzieci 

kucają i zgodnie  ze słowami Nauczyciela przechodzą stopniowo do powolnego 

unoszenia się, aż do końcowego wyskoku. (Najpierw byliście bardzo, bardzo mali. 

Kiedy stawaliście się starsi, byliście coraz wyżsi i wyżsi, aż w końcu urośliście na tyle, 

żeby znów pójść do przedszkola – tu dochodzi do wyskoku). 

• Nauka słów I zwrotki piosenki Smutny czy wesoły? 

• Przypomnienie instrumentu, jakim jest tamburyn i sposób gry na nim. 

• Rozmowa z dziećmi na temat tego, czego nie umiały robić, gdy były młodsze, a co 

potrafią już robić np. nie potrafiły same chodzić, nie potrafiły same jeść itd. 

• Kolorowanie rysunków.  

• Zabawa ruchowa Robimy krok. Dzieci stają w kole, podają sobie ręce. Jedno dziecko 

wchodzi do środka koła jako „Nowy Rok”. Pozostałe dzieci rytmizują tekst, wykonując 

kolejno cztery kroki do przodu. 

Robimy pierwszy krok – Witamy Nowy Rok 

Robimy drugi krok – witamy Nowy Rok 

Robimy trzeci krok – witamy Nowy Rok 

Robimy czwarty krok – witamy Nowy rok. 

Następnie witają się z „Nowym Rokiem” na różne sposoby: machają rękami, podają 

rękę, wykonują ukłon, witają się kolanami itp. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, 

zmieniając dziecko w środku koła. 

• Zabawa ruchowa Zrób to tyle razy, ile masz lat. Nauczyciel prosi, aby wybrane dziecko 

powiedziało, ile ma lat. Drugie dziecko wymyśla, co ma zrobić jego kolega (np. ma 

trzy lata – podskoczyć – podskoczyć trzy razy). 



• Zabawa plastyczna Mam trzy lata. Dzieci wyklejają plasteliną kontur cyfry, która 

symbolizuje ich lata (urodziny). 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Czwartek  

Temat: Jak upływa czas? 

• Przywitanie Witam. Jak się masz? 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem woreczków gimnastycznych. 

• Ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem piórek. 

• Ćwiczenia logopedyczne – naśladowanie przez dzieci zegarka analogowego – cyk, 

cyk; dzwonienie budzika – drrr; bicie zegara – bim bam. 

• Zabawa słownikowa Jakie przedmioty odmierzają czas? Nauczyciel pokazuje obrazki z 

różnymi zegarami: ścienne, na rękę, budziki, zegar z kukułką. Rozmowa z dziećmi na 

temat zegarków, określają ich wygląd, wielkość, kształt. 

• Nauczyciel pyta dzieci, gdzie występują zegary i do czego służą. 

• Nauczyciel demonstruje czynności występujące w wierszu, a dzieci je naśladują:  

Zegarmistrz to lekarz zegarków: 

Nakręca je, 

Ustawia wskazówki, 

Pociąga za łańcuchy 

Ustawia zegarek elektroniczny.     

• Zabawa rytmiczno-ruchowa Po dniu przychodzi noc. Nauczyciel mówi: Gdy 

przychodzicie do przedszkola jest dzień. Gdy wracacie do domu i idziecie spać, wtedy 

jest noc. Rozkłada przed dziećmi naprzemiennie koła: białe ( jako dzień i czarne jako 

noc). Nauczyciel wskazuje kolejne koła, a dzieci mówią głośno: dzień, noc, dzień, noc. 

Dzieci stoją w kole i jeden raz klaszczą, gdy Nauczyciel mówi: dzień, kucają, gdy 

Nauczyciel mówi: noc. 

• Zabawa matematyczna Mija dzień za dniem. Obrazki słońca i księżyca. Dzieci 

rozwiązują zagadki: 

Kiedy dzień się skończy, Księżyc przypomina, 

Że to właśnie ona rządy swe zaczyna. (noc) 

 

Każdy chętnie z łóżka wstaje, 

Gdy po nocy on nastaje. (dzień) 

• Ćwiczenia graficzne Rytm dnia i nocy. Kartki z rozpoczętym rytmem: słońce, księżyc, 

słońce, księżyc. Dzieci dostrzegają rytm i rysują go dalej. 

• Nauka słów II zwrotki piosenki Smutny czy wesoły? 

• Zabawa ruchowa Zrób to tyle razy, ile masz lat. Nauczyciel prosi, aby wybrane dziecko 

powiedziało, ile ma lat. Drugie dziecko wymyśla, co ma zrobić jego kolega (np. ma 

trzy lata – podskoczyć – podskoczyć trzy razy). 



• Wymyślanie rytmów – powtarzających się naprzemiennie gestów lub ruchów. Dzieci 

podają przykłady codziennych czynności, które mogą przebiegać w sposób rytmiczny, 

tak jak noc i dzień i naśladują te czynności, np. rano wstają – wieczorem kładą się 

spać, zasuwają i odsuwają suwak w kurtce, zamykają i otwierają oczy itp.  

• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem przedmiotów znajdujących się w sali – Znajdź… 

Nauczyciel zadaje dzieciom pytanie: Ile macie lat? Potem prosi, aby dzieci przyniosły 

mu tyle rzeczy (np. klocków, misiów itp.), ile mają lat. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

 

Piątek  

Temat: Zabawa sylwestrowa 

• Przywitanie – Witam wszystkich tych, którzy są przebrani na balu za księżniczki – 

proszę pomachać itp. 

• Gimnastyka poranna z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

• Ćwiczenia oddechowe Fajerwerki z konfetti. 

• Ćwiczenia logopedyczne. 

• Rozmowa inspirowana fragmentem wiersza M. Lewickiej Sylwester. 

• Omówienie wiersza i wyjaśnienie nowych słów: sylwester, bal sylwestrowy, karnawał, 

bal przebierańców, suknie wieczorowe, garnitury, fraki, wielka gala. Omówienie 

atrybutów sylwestrowych: balony, serpentyny, konfetti, maski. 

• Zapoznanie z tradycją składania życzeń – Życzenia noworoczne. 

• Zabawa integracyjna – Postanowienia noworoczne. 

• Zabawa ruchowa – Fajerwerki.  

• Ćwiczenia grafomotoryczne – Serpentyny. 

• Praca plastyczna – wykonanie masek karnawałowych. 

• Zabawy z językiem angielskim. 

• Zabawa ogólna 

• „Bal przebierańców” – konkursy, zabawa przy muzyce. 

 


