
TYGODNIOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
28 września – 2 października 2020r.

Grupa 5-latków „Sowy”
Temat kompleksowy: Co zwierzęta robią jesienią?

Treści programowe:
Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów, kolor oczu,
 zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
Językowa aktywność dziecka
 rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy,
 wykonywanie czynności z dużym i małym napięciem mięśniowym w toku zabawa ruchowych i ćwiczeń 

plastycznych.
Artystyczna aktywność dziecka
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce.
Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka.
 uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z 

elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, 
chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowej, ze śpiewem. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej  sytuacji.
Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka
 odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań. 
Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Językowa aktywność dziecka
 wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
 pokazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny,
 wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w 

słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się dana sylabą.
Artystyczna aktywność dziecka
 śpiewanie piosnek,
 uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce. 
Poznawcza aktywność dziecka
 rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, określanie kolejności zdarzeń w różnych 

sytuacjach, historyjkach, zauważanie wokół siebie zmian odwracalnych, nieodwracalnych oraz 
cyklicznych,

 dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, 
 rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 porównywanie szacunkowe liczebności zbiorów, 
 poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt,
 zwracane uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

Poniedziałek – temat dnia: Leśne odgłosy.
I. Zabawy swobodne w wybranych kącikach. Zabawa muzyczno-ruchowa Witamy. Ćwiczenia poranne – 

zestaw 4. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i zaznaczenie jej na kalendarzu.
II. 1. Ćwiczenia ortofoniczne Leśne odgłosy. Cel: rozwijanie mowy. Zabawa muzyczno-ruchowa przy 

piosence Jesienna cha, cha.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2 (metodą Rudolfa Labana). Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu.

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa dydaktyczna Dzień i noc – zwracanie uwagi na 
cykliczność występowania dnia i nocy.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzień i noc.



Wtorek – temat dnia: Kto kiedy zasypia?
I. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Zabawa muzyczno-ruchowa Na 

powitanie. Ćwiczenia poranne – zestaw 4. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty, warunków 
pogodowych i liczebności grupy.

II. 1. Ćwiczenia w liczeniu – Leśne rachunki. Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Znajdź sobie parę.
2. Słuchanie wiersza Hanny Łochockiej Spać się chce. Cel: zapoznanie ze sposobem przygotowywania 
się zwierząt do zimy. Karta pracy cz.1 s.28-29 – Nazywanie obrazków. Dzielenie ich nazw na sylaby. 
Rysowanie obok obrazków tylu kół, z ilu sylab składają się ich nazwy.
Zabawy na świeżym powietrzu.

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Rysowanie zwierząt według wierszyków. Zabawa Zwierzę – 
zwierzęta – utrwalanie umiejętności posługiwania się liczbą mnogą. Ćwiczenia słuchowe na 
różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty perkusyjne.

Środa – temat dnia: Sąsiadeczka wiewióreczka.
I. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Zabawa muzyczno-ruchowa Kukuryku. 

Ćwiczenia poranne – zestaw 4. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i zaznaczenie jej w kalendarzu.
II. 1. Zabawy przy piosence Wiewióreczka. Cel: rozwijanie poczucia rytmu muzycznego. Zabawa bieżna 

Wiewiórki w dziuplach.
2. Zabawa dydaktyczna Szukamy kotka. Cel: rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej, 
rozwijanie orientacji przestrzennej. Rozmieszczanie kompozycji w układzie pasowym, według wzoru. 
Cel: rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej.
Karta pracy cz.1 s.30-31.
Zabawy na świeżym powietrzu.

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Nauka tańca śląskiego koziorajka. Karta pracy cz.1 s.32 – 
Rysowanie po śladzie drogi jeża Kolczatka szukającego miejsca do spędzenia zimy. Opowiadanie o tej 
drodze.

Czwartek – temat dnia: Dzień Muzyki.
I. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Zabawa muzyczno-ruchowa Dzisiaj 

będzie dobry dzień. Ćwiczenia poranne. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty, warunków 
atmosferycznych i liczebności grupy.

II. 1. Aktywności związane z obchodami Dnia Muzyki – zabawy muzyczno-ruchowe, tworzenie 
akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych, zabawy taneczne.
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw 2. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu.

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Wyodrębnianie zdań w wypowiedziach: podział zdań na słowa; 
układanie zdań z podanymi słowami. Karta pracy cz.1 s.33-36 – Określanie, co przedstawia zdjęcie. 
Odszukiwanie we wkładce brakujących fragmentów zdjęcia. Naklejanie ich w odpowiednich 
miejscach.

Piątek – temat dnia: Fantastyczne zwierzaki.
I. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Powitania nadszedł czas. 

Rytmizowanie fragmentu wiersza Hanny Zdzitowieckiej Jeż. Ćwiczenia poranne – zestaw 4.
II. 1. Słuchanie opowiadania Doroty Głośnickiej Zapasy wiewiórki. Cel: rozwijanie mowy.

Zabawa ruchowo-naśladowcza Zmęczone wiewiórki.
2. Wykonywanie fantastycznych leśnych zwierząt z różnych materiałów przyrodniczych wybranych 
przez dzieci. Cel: łączenie ze sobą różnorodnych materiałów w pracy plastycznej.
Zabawy na świeżym powietrzu.

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zagadki pantomimiczne Naśladujemy zwierzęta. Karta pracy cz.1
s.37 –  Słuchanie zagadek o leśnych zwierzętach. Odszukiwanie we wkładce zdjęć zwierząt będących 
ich rozwiązaniami. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach. Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec 
wiewiórek.


