
TYGODNIOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 
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Grupa młodsza "SÓWKI" 

Temat kompleksowy: Urządzenia elektryczne 

Treści porgramowe: 

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, 

• przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, 

• sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia. 

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,  

• powtarzanie krótkich rymowanek, 

• wypowiadanie się prostymi zdaniami, 

• sylabizowanie w toku zabaw, np. naśladowanie mowy robota, lalki. 

Artystyczna aktywność dziecka 

• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, 

• uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych, 

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

Poznawcza aktywność dziecka 

• uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela, dających dziecku 

satysfakcję i radość, 

• liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę 

ostatniego liczebnika, 

• liczenie palców, przedmiotów itp., 

• poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego. 

 

Poniedziałek: Czy żelazko to urządzenie elektryczne? 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  Zabawa na powitanie Całuski. 

Losowanie  dyżurnego, zmiana daty w kalendarzu,  określenie dnia tygodnia i  

warunków pogodowych. Zabawa orientacyjno-porządkowa Szukaj pary. 

II. 1. Słuchanie wiersza Doroty Gellner Żelazko. Cel: rozwijanie mowy. 



2. Zabawa dydaktyczna  Doręcz przedmiot właścicielowi. Cel: rozwijanie pamięci 

wzrokowej. 

Karta pracy cz.1 s.39 - kolorowanie na niebiesko rysunku lodówki, a na zielono – 

rysunku odkurzacza. Rysowanie przewodów elektrycznych od gniazdka do urządzeń. 

Określanie, jak nazywamy takie urządzenia, jak lodówka czy odkurzacz. 

Zabawy na świeżym powietrzu: obserwacje przyrodnicze. Zbieranie liści. Swobodne 

zabawy przy użyciu sprzętu terenowego. 

III.  Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa Przeciwieństwa Dowolny taniec przy 

piosence Urządzenia domowe. Zabawa orientacyjno-porządkowa Posągi. Zabawy 

swobodne w wybranych kącikach. 

Wtorek: Urządzenia domowe 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  Zabawa na powitanie Dzisiaj będzie 

dobry dzień. Losowanie  dyżurnego, zmiana daty w kalendarzu,  określenie dnia 

tygodnia i  warunków pogodowych. Zabawa ruchowa z elementem skoku Drabinka. 

II. 1.Rozmowa na podstawie ilustracji Urządzenia domowe Cel: zapoznanie z wybranymi 

urządzeniami elektrycznymi i sposobem ich użytkowania. 

2. Zabawa dydaktyczna Co to za odgłos Cel: rozwijanie percepcji słuchowej. 

Karta pracy cz.1 s.40 - Podkreślanie zdjęć urządzeń elektrycznych, które są w domach 

dzieci. Rytmiczne (na sylaby) dzielenie nazw tych urządzeń. 

Rytmika - zajęcia umuzykalniające. 

Zabawy na świeżym powietrzu: obserwacje przyrodnicze. Zabawa orientacyjno-

porządkowa Myszki i telewizor. Zabawy swobodne na placu zabaw. 

III.  Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa Co to jest? Zabawa ruchowa Połączeni. 

Zabawy swobodne w wybranych kącikach.. 

Środa:  Dzień Pluszowego Misia 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  Zabawa na powitanie Chodźcie do 

koła. Losowanie  dyżurnego, określenie dnia tygodnia i  warunków pogodowych. 

Zabawa Mój miś. 

II. 1.Aktywności związane z obchodami Dnia Pluszowego Misia - Zabawa muzyczno-

ruchowa Jadą, jadą misie. Zapoznanie z historią Pluszowego Misia. Zabawy 

naśladowcza Niedźwiadek. Zabawa poznawcza Małe co nieco. 

2. Praca plastyczna Miś - wykonanie postaci misia z kółek origami. 

Zabawy na świeżym powietrzu; obserwacje przyrodnicze. Zabawy z zastosowaniem 

urządzeń znajdujących się w ogrodzie przedszkolnym. 

III.  Oglądanie bajki Miś Uszatek. Zabawa rytmiczna przy piosence Miś z laleczką. 

Swobodna zabawa dzieci według zainteresowań. 

Czwartek: Lodówka 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  Zabawa na powitanie Witaj. 

Losowanie  dyżurnego, określenie dnia tygodnia i  warunków pogodowych. Zabawa 

orientacyjno-porządkowa Zapamiętaj swoją parę. 

II. 1. Słuchanie opowiadanie W .Chotomskiej Lodówka. Cel: rozwijanie umiejętności 

uważnego słuchania. 

2. Pełna lodówka – liczenie w zakresie czterech. Cel: rozwijanie umiejętności 

liczenia. Zabawa ruchowa Liczymy do czterech. 

Rytmika - zabawy muzyczno-rytmiczne. 

Zabawy na świeżym powietrzu: obserwacje przyrodnicze. Zabawy z piłką - rzucanie, 

łapanie. Zabawy swobodne na placu zabaw, 

Rysowanie na ekranie telewizora fragmentu ulubionej bajki na dobranoc. 

III.  Głośne czytanie literatury dziecięcej. Rysowanie po śladzie kabla do gniazdka. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa  Znajdź parę. Zabawy swobodne w wybranych 

kącikach. 

Piątek: Kolorowy abażur lampy 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.  Zabawa integracyjna Na powitanie. 

Losowanie  dyżurnego, określenie dnia tygodnia i  warunków pogodowych. 



Ćwiczenia oddechowe, ukierunkowane na czynność mówienia – Huśtamy zabawki na 

brzuchach. 

Dzielenie słów – nazw urządzeń elektrycznych – rytmicznie (na sylaby), 

połączone z wykonywaniem odpowiedniej liczby kroków (jedna sylaba 

– jeden krok). 

Zabawa ruchowa z elementem skoku – Drabinka. 

II. 1. Kolorowy abażur – wypełnianie rysunku lampy kuleczkami bibuły. Cel: 

rozwijanie sprawności manualnej. 

2. Ćwiczenia gimnastyczne - zestaw nr 6. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. 

Zabawy na świeżym powietrzu" obserwacje zmieniającej się pogody. Zabawy w 

ogrodzie przedszkolnym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Nauka rymowanki o urządzeniach domowych - 

układanie obrazków tych urządzeń w odpowiedniej kolejności. Dowolny taniec przy 

piosence Urządzenia domowe. Zabawy swobodne w wybranych kącikach. 


