VII GRUPA - PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MAJ
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:





























Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
Rozwijanie umiejętności manualnych.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.
Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.











Wyzwalanie kreatywności twórczej.
Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

Zadania do codziennej realizacji:


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.



Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.



Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.



Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.



Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.



Słuchanie tekstów czytanych przez N.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach.
Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z
grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego
dnia.



Zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

1. DLACZEGO TRZEBA SZANOWAĆ FLAGĘ?

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – rymowanka ze śpiewem.

 zapamiętuje słowa wiersza;

II: 9.

 Katechizm polskiego dziecka – nauka wiersza Władysława
Bełzy.
 Mało nas – zabawa integracyjna z piosenką.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Kocham miejsce, w którym mieszkam” – rozmowa na temat
okolic zamieszkania dzieci.
 „Dlaczego trzeba szanować flagę?”– szukanie odpowiedzi na
pytanie na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania
Kotylion.
 „Polskie symbole narodowe – flaga i herb” – wykonanie flagi.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 Katechizm polskiego dziecka – nauka wiersza Władysława
Bełzy.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Cięcie według linii: prostej, falistej, jednostajnie
zygzakowatej, wykonanie kotylionu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

IV: 1, 2, 5, 8,

słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

10, 18, 19, 21.

 słucha opowiadania i odpowiada na pytania do
tekstu;
 wypowiada się płynnie i zrozumiale, zdaniami na
podany przez N. temat.
 wycina, przymocowuje plastikową rurkę do kartki,
przykleja;
 zwraca się do innych używając zwrotów
grzecznościowych.
 prawidłowa trzyma nożyczki, tnie wg linii, wykonuje
pracę wg poleceń N.;
 zna i stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego
zachowania się w sali przedszkolnej.

Uwagi

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. JAK POWSTAŁA WARSZAWA?

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach

II: 7, 8, 9.






Katechizm polskiego dziecka – utrwalenie wiersza.
Jedzie pociąg z daleka – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jak powstała Warszawa?” – formułowanie odpowiedzi na
pytanie na podstawie legendy Wars i Sawa.
 Prezentowanie herbu Warszawy.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Warszawska Syrenka”– wykonanie pomnika z plasteliny.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

gimnastycznych, wykonuje polecenia N., reaguje na

III: 2, 3, 4, 8, 9.

sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i ruchy,

IV: 1, 2, 3, 5, 6,

śpiewa i tańczy;

7, 8, 10, 18,

 recytuje wiersz;
 odpowiada na pytania i buduje dłuższe wypowiedzi na
temat słuchanej legendy;
 uważnie patrzy na rysunek, spostrzega i skreśla
elementy niepasujące do sytuacji przedstawionej w
tekście;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 ugniata plastelinę i wykonuje z niej oczekiwane
kształty;
 właściwie odnosi się do rówieśników.

19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

3. WYRUSZAMY NA WYCIECZKĘ PO POLSCE?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1, 2, 7.

 Katechizm polskiego dziecka – utrwalenie wiersza.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 7, 8,






Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
„Poznajemy bliżej mapę Polski ” – praca z mapą.
„Kolory na mapie” – praca plastyczna.
„Wyruszamy na wycieczkę po Polsce!” – zabawa
dydaktyczne.
 „Tu mi się podoba” – malowanie farbami wybranej krainy
Polski.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 wyraziście recytuje wiersz;

9, 10, 18, 19,

 wypowiada się na temat mapy i jej kolorów;

21.

 zaznacza miejsca na mapce;
 koloruje właściwym kolorem miejsca występowania
morza i gór;
 właściwie trzyma pędzel i wykonuje pracę na temat
podany przez N.;

 „Krajobrazy Polski” – wystawa prac plastycznych.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 chętnie i kulturalnie bawi się z innymi;

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 porządkuje prace plastyczne na zbiory ze względu na
grupy krajobrazowe;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 kalkuje i wypełnia kolorem elementy na kartce.

Uwagi

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

4. WIEM, GDZIE WISŁA JEST NA MAPIE!

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wyraziście i z zaangażowaniem recytuje wiersz;

II: 7, 8.







 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 2, 3, 4, 7, 8,

Katechizm polskiego dziecka – utrwalenie wiersza.
Stary Donald farmę miał – zabawa z piosenką.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Wiem, gdzie Wisła jest na mapie!” – praca z mapą.
„Dlaczego ludzie osiedlali się nad rzekami?” – ilustrowana
pogadanka na temat roli rzeki w życiu człowieka.
 Budujemy mosty – słuchanie wiersza i konstruowanie
budowli z klocków.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Czy wodę z rzeki można pić?” – eksperyment.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Budowanie wież i prostych domów otoczonych murami,
przeliczanie ilości klocków zużytych na budowę wieży.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

9.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 7, 9,

 wskazuje na mapie Wisłę;

10, 11, 14, 18,

 wypowiada się na temat podany przez N;

19, 21.

 wypowiada się na temat słuchanego wiersza;
 jest spostrzegawcze, twórcze i pomysłowe w czasie
wykonywania konstrukcji z klocków;
 jest ciekawe świata, wyciąga wnioski z eksperymentu;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 buduje z klocków wskazane budowle;
 przelicza elementy;
 podejmuje zabawy w role.

Uwagi

Temat tygodnia: POLSKA TO MÓJ DOM
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

5. JESTEM PATRIOTĄ!

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu z zachowaniem

II: 7, 8.









Mazurek Dąbrowskiego – nauka pierwszej zwrotki hymnu.
„Znajdź flagę” – zabawa orientacyjno–porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Zabawy umuzykalniające – rytmika.
Jedzie pociąg z daleka – nauka piosenki i tańca do niej.
Gra na instrumentach.
Zajęcia o emocjach – duma z bycia Polakiem. To moja Polska
– słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.
 „Polska flaga” – zabawa przy muzyce.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Zmień miejsce” – zabawa integracyjna w kręgu.

powagi i postawie na baczność;

 bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje polecenia 8, 9.
N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje

IV: 2, 4, 7, 10,

ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i tańczy do piosenki;
 utrzymuje rytm piosenki, grając na instrumentach;
 wypowiada się na temat swoich uczuć;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 odpowiada na pytania do treści wiersza;

 Rysowanie domu – małej ojczyzny i włożenie rysunku do

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

kapsla, pstrykanie palcem wskazującym o kciuk i uderzanie
nim o kapsel.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

III: 2, 3, 4, 5, 7,

 prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie przy rysowaniu
małych elementów;
 próbuje zorganizować sobie samodzielnie czas w
kącikach.

Uwagi

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI
Temat

1. JAKI TO INSTRUMENT?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 zapamiętuje słowa piosenki;

II: 7, 8..






 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

III: 2, 3, 4, 8, 9.

Na muzyce w przedszkolu – nauka słów piosenki.
„Nad przepaścią” – zabawa z elementami równowagi.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jaki to instrument?” – rozmowa na temat instrumentów na
podstawie doświadczeń dzieci oraz dźwięków z nagrania.
 „Zapraszam do instrumentu!” – zabawa orientacyjnoporządkowa.
 „Zagram jak na trąbce, zagram jak na gitarze” – naśladowanie
odgłosów instrumentów.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Podaj mi instrument” – zabawa dramowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

IV: 1, 2, 7, 18,

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje

19, 21.

ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat instrumentów;
 rozpoznaje dźwięki i przyporządkowuje je do
odpowiedniego instrumentu;
 wybrzmiewa dźwięki przypominające brzmienie
instrumentów;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 Ulepienie z plasteliny dowolnego instrumentu muzycznego.

 przedstawia ruchem wyobrażone sytuacje;

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 ugniata plastelinę i wykonuje z niej oczekiwane
kształty;
 ocenia swoje zachowanie.

Uwagi

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI
Temat

2. GRAMY NA INSTRUMENTACH!

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 podaje rozwiązania zagadek;

II: 7, 9 .

 „Co to? Kto to?” – rozwiązywanie zagadek wprowadzających
w temat dnia.
 „Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 3, 4, 8, 9.

 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Orkiestra” – rozmowa na temat wspólnego muzykowania na
podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Mysia orkiestra
Doroty Gellner.
 „Przedszkolna orkiestra” – wspólne muzykowanie.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

IV: 2, 3, 5, 6, 7,

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 11, 18, 19,

 wypowiada się na temat treści wiersza;
 wypycha elementy i dokleja im wycięte lub wyrwane
fragmenty papieru;
 współpracuje z innymi w czasie muzykowania;

 Na muzyce w przedszkolu – utrwalenie słów piosenki.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wchodzi w role w czasie zabawy w orkiestrę;

 Zabawa w orkiestrę.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 nawiązuje relacje rówieśnicze z poszanowaniem
wartości dzieci.

21.

Uwagi

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI
Temat

3. ROBIMY INSTRUMENTY!

dnia

Realizacja

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

podstawy

Dziecko:

programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 5, 6, 8, 9

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 rytmizuje słowa rymowanki i wskazuje odpowiednie

.

 Masaż na dobry humor.
 „Co już umiem zaśpiewać” – utrwalenie poznanych piosenek.
 „Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Robimy instrumenty” – wykonanie gitary z pudełka po
chusteczkach higienicznych.
 „Co słyszysz?” – zabawa dydaktyczna.
 Zajęcia o emocjach – euforia, podekscytowanie związane z
przeżywaniem muzyki. Muzyka to coś wspaniałego –
słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Plusk – plusk” – zabawa dydaktyczna.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Ozdobienie wykonanych wcześniej gitar za pomocą papierów
kolorowych.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

części ciała;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 1, 5, 7, 8, 9.
III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

IV: 7, 15, 18,

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

19, 21.

 wykonuje pracę techniczną według instrukcji N.;
 kończy rozpoczętą pracę;
 wypowiada się na temat usłyszanych dźwięków;
 rozpoznaje uczucia i rozmawia o nich;
 odpowiada na pytania do treści wiersza;
 przelicza wysłuchane dźwięki;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 tnie, wydziera, przykleja, ozdabia;
 bawi się zgodnie w kącikach zainteresowań
przestrzegając zasad.

Uwagi

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI
Temat

UROCZYSTOŚCI

4. UMIEM ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS WAŻNYCH

dnia

Realizacja

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 rozróżnia prawą i lewa stronę ciała;

II: 7, 8.






 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 5, 8,






Głowa, ramiona, – zabawa ruchowa z piosenką.
„Znajdź parę” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Umiem zachować się podczas ważnych uroczystości!” –
rozmowa na temat odpowiedniego zachowania na podstawie
zabawy parateatralnej.
Na muzyce w przedszkolu – nauka piosenki i tańca do niej.
Mazurek Dąbrowskiego – utrwalenie hymnu.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.

 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Ćwiczenia aparatu mowy.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

9.

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 6,

 wypowiada się na temat właściwego zachowania w

7, 18, 19, 21.

czasie uroczystości;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i tańczy do piosenki;
 utrzymuje rytm piosenki, grając na instrumentach.
 śpiewa fragmenty hymnu zachowując powagę i
postawę na baczność;
 współpracuje w zespole przy zabawach
konstrukcyjnych;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 dokładnie i wyraziście powtarza dźwięki.

Uwagi

Temat tygodnia: W KRAINIE MUZYKI
Temat

5. JAK PORADZĘ SOBIE Z HAŁASEM?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 posługując się słuchem pokazuje, z której strony

II: 7, 8.










„Moje skarby” – zabawa rozwijająca koncentrację uwagi.
„Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jak poradzę sobie z hałasem?” – rozmowa na temat tego,
jak należy dbać o swoje uszy na podstawie doświadczeń
dzieci, zabawy dydaktycznej.
„Po cichutku” – zabawy ruchowe.
„Ucho – dzięki niemu słyszę” – wykonanie modelu ucha z
plasteliny.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Na muzyce w przedszkolu – utrwalenie słów piosenki i układu

pochodzi dźwięk;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

IV: 2, 5, 7, 18,

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

19, 21.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 odgaduje i nazywa źródło dźwięku;
 odszukuje na ilustracji przedmioty wydające ciche
dźwięki;

głosie;

 Wymawianie łamańców językowych.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

8, 9.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

 rozpoznaje słuchem swoich rówieśników po chodzie,

tanecznego.

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 ugniata plastelinę i formuje z niej omawiane kształty;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wyraziście wymawia wyrazy w zdaniach.

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA

Uwagi

Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Dziecko:

postawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i rytmizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 pokazuje znaki odpowiadające omawianym uczuciom;

II: 1, 2, 6, 7, 8,

 Masaż na dobry humor.

 bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje polecenia 9.






1. CO MNIE CIESZY?

Realizacja

Cele dnia

„Co mówi lusterko?” – zabawa dydaktyczna.
Lisek – zabawa z rymowanką.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Znaki uczuć” – zabawa dydaktyczna.
„Co mnie cieszy? – rozmowa na temat sytuacji wywołujących
różne uczucia na podstawie ilustracji i doświadczeń dzieci.
 „Zagraj mi coś kochana...” – zabawa muzyczno-taneczna.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Warsztaty przyrodnicze:
poznawanie drzew, krzewów, trawy wieloma zmysłami.
 „Cieszy mnie taniec” – improwizacje taneczne do piosenki
Ptak Nijaki.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Rysowanie dużej uśmiechniętej twarzy, dorysowanie
elementów, kolorowanie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

III: 1, 2, 3, 4, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

9.

 przyporządkowuje znaki uczuć do odpowiedniej
sytuacji;
 wypowiada się, jakie sytuacje wywołują u niego uczucie
radości;
 uczestniczy w warsztatach przyrodniczych;
 dotyka, wącha, ogląda, słucha otaczających elementów
przyrody;
 improwizuje tańcem piosenkę;
 prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie;
 dokładnie i estetycznie wykonuje pracę plastyczną;
 dąży do ukończenia pracy.

IV: 7, 18, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA
Temat

Formy aktywności dzieci

2. CO ZROBIĆ, GDY CHCE MI SIĘ PŁAKAĆ?

dnia

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa refren poznawanej piosenki;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 7, 8.










Piosenka o beksie – nauka słów refrenu piosenki.
„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Deszczowy kij”– wykonanie instrumentu.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Piosenka o beksie – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
Gra na instrumencie – deszczowy kij.
„Co zrobić, gdy chce mi się płakać?” – formułowanie
odpowiedzi na pytanie na podstawie doświadczeń dzieci oraz
słów piosenki Piosenka o beksie.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Rozśmieszamy płaczącego” – wykonywanie rozweselających
okularów z różowymi szybkami.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III: 2, 3, 4, 8, 9.

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 7, 8, 18,

 wykonuje instrument według instrukcji N.;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i inscenizuje piosenkę;
 utrzymuje rytm piosenki, grając na instrumentach;
 odpowiada na pytania N. dotyczące swoich uczuć;
 odrysowuje z szablonu okulary, wycina je, ozdabia,
koloruje, doklejają elementy;
 rozśmiesza rówieśników za pomocą wykonanych
okularów, min i dźwięków;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 koloruje kawałek folii plastikowej, dokleja do okularów,
opowiada jak wygląda świat przez „różowe okulary.

19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

3. CIEMNOŚĆ JEST NIEZWYKŁA!

Cele dnia
Dziecko:
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

Realizacja
postawy
programowej
I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

II: 1, 3, 6.

 „Celne rzuty” – zabawa z elementami rzutu.
 „Szukamy ciemności” – zabawa integracyjna, przygotowanie
do tematu dnia.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Ciemność jest niezwykła!” – rozmowa na temat ciemności i
oswajania się z nią na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza
Ewy Szelburg–Zarembiny Ciemnego pokoju nie trzeba się bać.
 „Straszydło” – praca plastyczna.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

III: 1, 2, 3, 4, 5,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

8, 9.

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Tańczące Straszydła” – zabawa muzyczna.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie z klocków pokoju dla Straszydeł i zabawa nimi.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 współpracuje z rówieśnikiem poszukując ciemnego
miejsca w sali;
 wypowiada się na temat czytanego tekstu;
 rozmawia o uczuciu strachu i sposobów pokonania go;
 wycina element z papieru, ozdabia go plasteliną,
kolorowym papierem i krepiną;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
 porusza sylwetą naśladując ruchy osoby ze środka koła;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 wykonuje budowle z klocków dostosowując ich
wysokość do wielkości sylwety Straszydła.

IV: 7, 18, 19,
21.

Uwagi

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

4. JAK ŚMIESZNIE WYGLĄDA STRACH!

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 dostosowuje ruchy do treści piosenki;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 1, 7, 8, 9.














Piosenka o beksie – inscenizacja do piosenki.
„Uciekające pszczoły” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kto może nam pomóc, gdy się boimy?” – rozmowa na temat
sposobów radzenia sobie ze strachem na podstawie
doświadczeń dzieci i opowiadania Renaty Piątkowskiej Zły
sen.
„Jak śmiesznie wygląda Strach!” – projektowanie, wycinanie,
przyklejanie.
„W domu czuję się bezpiecznie” – karta pracy
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Już się nie boję!” – zabawa terapeutyczna.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
Zabawa w ciepło – zimno: Szukamy najedzonego Zmorka.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III: 2, 3, 4, 8, 9.

słowne, naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 7, 8, 18, 19,

 uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na jego
temat;
 wypowiada się na temat swoich uczuć i sposobów
radzenia sobie ze strachem spowodowanym złym
snem;
 wymyśla, w jaki sposób użyć zgromadzonych
materiałów, aby zmienić je w coś strasznego i wykonuje
pracę wg swojego pomysłu;
 przedstawia swój nocny strach za pomocą rysunku;
 orientuje się w otoczeniu nazywając i pokazując lewą i
prawą stronę.

21.

Uwagi

Temat tygodnia: WRAŻENIA I UCZUCIA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

5. O CZYM OPOWIADA NAM MUZYKA?

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.












Masaż na dobry humor.
Piosenka o beksie – inscenizacja do piosenki.
„Zaczarowany berek” – zabawa ruchowa, bieżna do muzyki.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„O czym opowiada nam muzyka?” – rozmowa na temat
przekazu muzycznego na podstawie utworu W grocie króla
gór Edvarda Griega lub Marzenie Roberta Schumana.
Impresje ruchowe do utworu muzycznego.
„Teraz czuję, jak pada deszcz”– malowanie w rytm muzyki
Fryderyka Chopina Preludium deszczowe op. 28 nr 15.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Muzykujemy” – gra na instrumentach.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Improwizacje muzyczne na przedszkolnych instrumentach do
wybranych utworów, których dzieci słuchały.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:
 rytmizuje słowa rymowanki i wskazuje odpowiednie
części ciała;

postawy
programowej
I: 1, 5, 7.
II: 7, 8.

 przedstawia ruchem słowa piosenki;

III: 2, 3, 4, 5, 8,

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

IV: 2, 5, 7, 8,

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 interpretuje utwór muzyczny za pomocą słów;
 swobodnie porusza się do muzyki;
 prawidłowo trzyma pędzel i porusza nim w rytm
muzyki tworząc pracę plastyczną;
 improwizuje grając na instrumentach przedstawiając
rytmem, natężeniem dźwięków przedstawianą słowem
opowieść;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 gra na instrumentach rytm do poznanych piosenek.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY
Temat

Formy aktywności dzieci

1. KWIATEK DLA MAMY!

dnia

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:

podstawy
programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 zapamiętuje teksty i ruchy;

I: 1, 5, 7.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 7, 8.






Piosenka o beksie – inscenizacja do piosenki.
„Znajdź rodzinę” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kocham mamę!” – rozmowa na temat relacji dzieci z
mami.
„Robot dla mamy” – przygotowanie inscenizacji, podział ról.
„Ramka dla mamy” – praca techniczna.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Zaproszenia na piknik” – przygotowywanie zaproszeń dla






wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III: 2, 3, 4, 7, 8,

słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

9.

 wypowiada się na temat swojej mamy;

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

 powtarza po N. słowa przydzielonej roli na

18, 19, 21.

przedstawienie;
 wypycha papier, przykleja, ozdabia;
 ozdabia zaproszenie dla rodziców wg swojego pomysłu;

rodziców.

 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wyraziście wymawia teksty, wchodzi w role.



Utrwalenie ról do przedstawienia na piknik rodzinny.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY
Temat

Formy aktywności dzieci

2. ZROBIĘ PORTRET TATY!

dnia

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:

programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

II: 7, 8.






reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

III: 2, 3, 4, 5, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

9.



Misiowata hulajnoga – utrwalenie słów piosenki.
„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Zrobię portret taty!” – rozmowa na temat święta taty na
podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania Portret taty
Renaty Piątkowskiej.
„Prezent dla taty” – wykonywanie prezentu dla taty.
„Pobawmy się w Indian!” – przygotowanie drugiej części
inscenizacji, podział ról.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.



Piosenka o beksie – inscenizacja do piosenki.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.




Utrwalenie ról do przedstawienia na piknik rodzinny.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.




 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

podstawy

 wypowiada się zdaniami na temat tekstu i swojego
taty;
 wypycha papierowe pióra, wycina prostokąty, skleja,
przykleja elementy;
 wchodzi w role podczas próby przedstawienia;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 zapamiętuje teksty i ruchy, równo i wyraziście
wypowiada role.

I: 1, 5, 7, 8.

IV: 2, 5, 7, 8,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

3. JAK TO JEST, KIEDY MA SIĘ RODZEŃSTWO?

Cele dnia



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.











„Halo, słyszysz mnie?” – wykonanie telefonów z kubeczków,
nawiązanie dialogu.
Ojciec Wirgiliusz – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jak to jest, kiedy ma się rodzeństwo?” – rozmowa na
temat relacji dzieci z ich rodzeństwem.
„Piknik” – karta pracy
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Utrwalenie piosenki Misiowata hulajnoga.
Gra instrumentach.
Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
„Gdzie jest mama?” – zabawa dydaktyczna.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Utrwalenie ról do przedstawienia.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań..





Dziecko:
 współpracuje z rówieśnikiem: robi otwory w
kubeczkach, przewleka przez nie sznurek robi supły;
 prowadzi dialog według schematu: powitanie,
przedstawienie się, zapytanie o pogodę, pożegnanie;
 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje
polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,
śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat swojego rodzeństwa;
 dorysowuje do rysunku brakujące elementy;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;
 śpiewa i inscenizuje piosenkę;
 utrzymuje rytm piosenki, grając na instrumentach.
 zapamiętuje obrazy i mówi jaki element został zabrany;
 powtarza po N. teksty, zapamiętuje je i wyraziście
odtwarza jednocześnie inscenizując;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 5, 7, 8, 9.
II: 7, 8.
III: 3, 4, 5, 8, 9.
IV: 1, 2, 5, 7, 8,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

4. KOCHAM CIĘ MAMO, KOCHAM CIĘ TATO!

Cele dnia
Dziecko:



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.








„Chcę być jak mama, chcę być jak tata!” – zabawa z
elementami pokazywania.
„Moja mama jest kochana”– zabawa ruchowa z piosenką.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Co robimy razem?” – rozmowa na temat sposobów
spędzania czasu z rodziną na podstawie doświadczeń dzieci.
„Do namiotu!” – zabawa tematyczna z chustą.
„Na biwaku” – karta pracy
„Kocham Cię Mamo! Kocham Cię Tato!” – praca plastyczna.
Zestaw ćwiczeń ruchowych.



Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.



Misiowata hulajnoga – utrwalenie piosenki.



 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 wyraziście, powoli z zastosowaniem mimiki i ruchu




Utrwalenie ról do przedstawienia.
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.





 wypowiada słowa po angielsku wskazując elementy
swojego ciała;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

Realizacji
podstawy
programowej
I: 1, 5, 7.
II: 1, 2, 3.
III: 2, 3, 4, 5, 7,

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia N.,

8, 9.

reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

IV: 1, 2, 7, 8,

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

18, 19, 21.

 wypowiada się na tematy związane ze swoją rodziną;
 wycina z papieru kolorowego trójkąt i dokleja go w
odpowiednim miejscu na rysunku;
 przedstawia wyobrażone elementy w formie pracy
malarskiej;

wypowiada nauczone teksty;
 przełamuje swoje lęki i nieśmiałość.

Uwagi

Temat tygodnia: ŚWIĘTO MAMY I TATY
Temat

Formy aktywności dzieci

5. CZEGO ŻYCZYĆ RODZICOM, Z OKAZJI ICH ŚWIĘTA?

dnia

Realizacji

Cele dnia
Dziecko:

programowej



Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

II: 4, 7, 8.










„Czego można życzyć rodzicom?” – układanie życzeń.
Mało nas – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Próba przedstawienia z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.
Przygotowanie do uroczystości.
„Kończenie zdań” – zabawa ze słowem.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Mamo, tato, zapraszamy na uroczystość!” – uroczystość z

śpiewa i tańczy;

III: 1, 2, 3, 4, 8,

okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.


Sprzątanie po uroczystości.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.



Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

podstawy

 prezentuje swoje role w sposób łatwy do zrozumienia
dla innych;
 wspólnie dąży do wyznaczonego celu;
 wycisza swoje emocje;
 przełamuje leki i nieśmiałość, wykazuje się
umiejętnościami aktorskimi stosując odpowiednia
mimikę i ruchy;
 sprząta i porządkuje salę przedszkolną;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 kulturalnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi.

I: 1, 3, 5, 7, 8.

9.
IV: 2, 3, 5, 7,
18, 19, 21.

Uwagi

