
TYGODNIOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

28 września - 02 października 2020 

Grupa młodsza "SÓWKI" 

Temat kompleksowy: Co  robią zwierzęta jesienią? 

Treści programowe: 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 odkładanie prac na półki indywidualne, 

 spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem. 

Językowa aktywność dziecka 

 rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, 

zabaw ruchowych), 

 nabywanie koordynacji ruchowej. 

Artystyczna aktywność dziecka 

 uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych , 

 rytmiczne poruszanie się przy muzyce. 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka 

 ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze 

roku, 

 naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała 

sposobów poruszania się zwierząt, 

 przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie, 

 dzielenie się swoimi przeżyciami. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

 odpowiadanie na pytania, 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Językowa aktywność dziecka 

 uważne słuchanie rozmówcy,  

 swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych. 

Artystyczna aktywność dziecka 

 śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą, 

 rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, lepienie z gliny, masy solnej. 

Poznawcza aktywność dziecka 

 liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę 

ostatniego liczebnika, 

 liczenie palców, przedmiotów itp. 

 pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta 

przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, 

zasypiają), 

 obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 

zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie. 



Poniedziałek - temat dnia: Jesienna rozmowa. 

I.  

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawa powitalna Dzień dobry. Losowanie 

dyżurnego, określenia dnia tygodnia, warunków pogodowych. 

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Naśladowanie ruchów i głosów tych 

zwierząt. Określanie, które z tych zwierząt są ptakami.  

Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.  

Zestaw zabaw ruchowych – nr 4 (do wykorzystania według wyboru N.). 

II.  

Rozmowa na temat przygotowania się zwierząt do zimy. Cel: rozwijanie mowy.  

Zabawa ruchowo-naśladowcza Co robi jeż? Lepienie jeża z masy solnej - ćwiczenie 

małej motoryki. Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna – Latające sowy, marsz 

w rytmie wygrywanym na tamburynie – reagowanie na zmiany tempa i określone 

sygnały. 

III.  

Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciu. Kolorowanie rysunków zwierząt.  

Liczenie z wykorzystaniem rymowanki. Dowolny taniec przy piosence Jesienne zapasy. 

 

Wtorek - temat dnia: Jesienne zapasy. 

I.  

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawa powitalna Witaj. Losowanie 

dyżurnego, określenia dnia tygodnia, warunków pogodowych. Ćwiczenia narządów 

artykulacyjnych – języka i warg. Ćwiczenia grafomotoryczne Grzybki. Rozmowa na 

temat wiewiórki: co robi? Co je? Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o 

wiewiórce. 

II.  

Zabawy przy piosence Jesienne zapasy. Cel: umuzykalnianie dzieci. Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa ruchowa Idą jeże, zabawa orientacyjno-porządkowa Wiewiórki na 

spacerze. 

III. 

Ćwiczenia palców. Dowolny taniec przy piosence Jesienne zapasy.  

Przyklejanie kawałków pociętego pomarańczowego papieru na rysunku wiewiórki. 

 

Środa - temat dnia: Jesienne zabawy. 

I.  

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawa powitalna Dzień dobry .Losowanie 

 dyżurnego, określenia dnia tygodnia, warunków pogodowych. Zabawa z wykorzystaniem 

chusty animacyjnej Kto się schował? Ćwiczenia ruchowo-graficzne.   Zabawa ruchowo- 

naśladowcza Co robi jeż? 

II.  

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 2. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. Zabawy na  

świeżym powietrzu: zabawa ruchowo-naśladowcza Zwierzęta w lesie, zabawa popularna  

Chodzi lisek.  

III.  

Zabawa Chodzenie i dotykanie.  Zabawa muzyczna przy piosence Jesienne zapasy.  

 

 

 

 



Czwartek - temat dnia: Dzień ptaków 

I. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawa powitalna Witaj. Losowanie 

dyżurnego, określenia dnia tygodnia, warunków pogodowych. Zabawa bieżna Ptaszki do 

gniazd. Ćwiczenia oddechowe Piórko. 

II.  

Słuchanie wiersz Juliana Tuwima Ptasie radio. Cel: rozwijanie mowy. Zabawa z 

elementem równowagi Jaskółka. Nazywanie ptaków przedstawionych na obrazkach i 

naśladowanie ich odgłosów. Zabawa matematyczna Sroka złodziejka. Zabawy na 

świeżym powietrzu: obserwacja ptaków i rozłożenie pokarmu dla nich, zabawy na placu 

przedszkolnym za zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

III. 
Słuchanie piosenki Trzy kurki. Zabawa muzyczno-ruchowa Ptasi koncert.  

 

Piątek - temat dnia: Zbieramy orzechy, żołędzie, kasztany. 

I.  

Zabawy swobodne w kącikach tematycznych. Zabawa powitalna Witaj. Losowanie 

dyżurnego, określenia dnia tygodnia, warunków pogodowych. Zabawa ze śpiewem (na 

melodię Mam chusteczkę haftowaną).  Ćwiczenia narządów artykulacyjnych – warg.  

Zabawa ruchowo-naśladowcza Co robi jeż? 

II.  

Liczymy owoce – ćwiczenia w liczeniu. Cel: rozwijanie umiejętności liczenia.  

Zabawa ruchowa Wszystkiego po cztery.  Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa 

ruchowa rozwijająca duże grupy mięśniowe – Przekaż orzech, zabawy na urządzeniach 

dostępnych w ogrodzie przedszkolnym. 

III. 
Zabawa Powiedz, której zabawki brakuje. Słuchanie piosenki Jesień w sadzie i w 

ogrodzie. Odbijanie palców maczanych w farbie, w kołach. 

 

 


