
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

23 – 27 listopada 2020r. 

Grupa 5-latków „Sowy” 

Temat kompleksowy: Domowe zwierzęta. 

 

Treści programowe: 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków. 

Językowa aktywność dziecka 

• rozwijanie sprawności całego ciała, 

• nazywanie części ciała. 

Artystyczna aktywność dziecka 

• uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce. 

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka 

• nazywanie części ciała, 

• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, 

• naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk 

sposobów poruszania się zwierząt itp. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• szukanie kompromisu w spornych sprawach, 

• odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Językowa aktywność dziecka 

• wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi, 

•  odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań, 

• wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; 

• układanie rymów do podanych słów, 

• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich. 

Artystyczna aktywność dziecka 

• wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, 

• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne. 

Poznawcza aktywność dziecka 

• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów, 

• nazywanie figur geometrycznych, 

• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, 

• klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy, 

• poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, 

zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer. 

 

Poniedziałek – temat dnia: Pies – przyjaciel człowieka. 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Witamy. Ćwiczenia poranne. 

Ćwiczenia percepcji słuchowej – rytmiczne wystukiwanie powitanki. Odszukiwanie przez dzieci liter z 

ich imion w alfabecie. Losowanie dyżurnego, ustalenie liczebności grupy. 

II. 1. Słuchanie opowiadania Anny Onichimowskiej Łatka. Cel: rozwijanie mowy. Zabawa ruchowa z 

elementem czworakowania – Pieski aportują. Wykonywanie pracy plastycznej Łaciaty piesek. 

2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 5. Cel: rozwijanie sprawności fizycznej. 

Zabawy na świeżym powietrzu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa Tańczące dłonie. Nazywanie rysunków. Skreślanie tych, 



które w swoich nazwach nie mają głoski k. Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. 

 

Wtorek – temat dnia: Czworonożni i skrzydlaci przyjaciele. 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Wszyscy są, witam was. 

Ćwiczenia poranne. Ćwiczenia percepcji słuchowej. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i zaznaczenie 

jej w kalendarzu. Wdrażanie do stosowania liczebników porządkowych. 

II. 1. Zagadki słowne i ruchowe na temat zwierząt. Cel: rozwijanie mowyi myślenia. 

Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski aportują. 

2. Rytmika – umuzykalnianie dzieci, rytmizowanie wierszyków. 

Zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa Całe ciało tańczy. Odszukanie w albumach zdjęć zwierząt 

domowych. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski aportują. Dzielenie prostych słów – 

nazw obrazków – na sylaby. Ćwiczenia artykulacyjne. 

 

Środa – temat dnia: Dzień Pluszowego Misia. 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Zabawa muzyczno-ruchowa Chodźcie do 

koła. Ćwiczenia poranne. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i wprowadzenie do tematu obchodów 

Dnia Pluszowego Misia. 

II. 1. Aktywności związane ze świętowaniem Dnia Pluszowego Misia – przedstawianie misiów przez 

dzieci, określanie podobieństw i różnic pomiędzy misiami, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy 

sprawnościowe, relaksacja z misiami. 

2. Praca plastyczna systemem Edukacja przez ruch Portret misia. 

Zabawy na świeżym powietrzu z elementem równowagi, z elementem skoku. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa muzyczno-ruchowa Jadą, jadą misie. Quiz wiedzy o 

niedźwiedziach. Zabawa rozwijająca orientację w przestrzeni Posadź misia... na, przed, pod, za. 

 

Czwartek – temat dnia: Wlazł kotek na płotek. 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań według pomysłów dzieci. Zabawa muzyczno-ruchowa Cześć, cześć 

witam cię. Ćwiczenia poranne. Odszukanie liter z imion dzieci w alfabecie. Losowanie dyżurnego. 

II. 1. Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu Wlazł kotek na płotek. Ćwiczenia orientacji w schemacie 

ciała i w przestrzeni. Ćwiczenia słownikowe w nawiązaniu do piosenki i obrazka. Ćwiczenie ruchowe, 

ćwiczenie ruchowo-słuchowe, ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe. Zabawa relaksacyjna. 

2. Rytmika – umuzykalnianie dzieci, śpiewanie piosenek o tematyce jesiennej. 

Zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa rozwijająca zmysł słuchu – Kto miauczał?Wykonywanie 

kotka z papieru techniką origami. Cel: rozwijanie sprawności manualnej. 

 

Piątek – temat dnia: Nie tylko o królikach. 

I. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Powitania nadszedł czas. 

Ćwiczenia poranne. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i zaznaczenie w kalendarzu. 

II. 1. Oglądanie obrazka przedstawiającego królika. Słuchanie informacji na temat tego zwierzęcia. 

Zabawa ruchowa Skaczące króliki. Zabawy z figurą geometryczną – prostokątem. Cel: utrwalanie cech 

prostokąta. 

2. EKSPERYMENTY 

Zabawy na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze. 

III.  Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Pieski aportują. 

Oglądanie zdjęć przedstawiających w jaki sposób psy pomagają ludziom. Omówienie sposobu 

zachowania się dziecka podczas ataku psa. Słuchanie wiersza Ryszarda Marka Grońskiego Bardzo 

zajęte psy. 


