
TYGODNIOWY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ 

25-29 stycznia 2021r. 

Grupa 5-latków „Sowy” 

Krąg tematyczny: Kochani Dziadkowie 

Treści programowe: 

Fizyczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• uczestniczenie w tworzeniu dekoracji. 

Językowa aktywność dziecka 

• rozwijanie sprawności całego ciała  

Artystyczna aktywność dziecka 

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

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka 

• uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, 

• przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem. 

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw, 

• szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy. 

Społeczny obszar rozwoju dziecka 

Społeczna aktywność dziecka 

• określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny, 

• dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego 

spędzania czasu. 

Poznawczy obszar rozwoju dziecka 

Językowa aktywność dziecka 

• uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków,  

• przekazywanie 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 daną sylabą, 

• recytowanie, indywidualnie i zespołowo  wierszy, 

• tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie, 

• rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich. 

Artystyczna aktywność dziecka 

• śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne, 

• przygotowywanie programu artystycznego, samodzielne wykonanie upominków,  

• wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych. 

Poznawcza aktywność dziecka 

• nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się 

spotykają, 

• rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych 

naturalnych sytuacjach, historyjkach, 

• rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego, 

• wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych. 

 

Poniedziałek – temat dnia: Kwiaty dla babci 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Chodźcie do koła. Zestaw ćwiczeń 

porannych. Losowanie dyżurnego - ustalenie daty, warunków pogodowych, liczebności grupy. 

II. 1. Język angielski – rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń w języku nowożytnym. 

2. Zabawa matematyczna Kwiaty dla babci - rozwijanie umiejętności przeliczania oraz ustalania 

wyniku dodawania i odejmowania na konkretach. 

Próba inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zabawy na świeżym powietrzu – zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa rytmiczo-ruchowa Na spacer z babcią i dziadkiem. 



Ćwiczenia oddechowe z piórkami – kształtowanie prawidłowego toru oddechowego.  

 

Wtorek – temat dnia: Za co kochamy babcie? 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na zgodną zabawę. Zabawa muzyczno-

ruchowa Powitanie.– zabawy słowne. Zestaw ćwiczeń porannych. Losowanie dyżurnego – ustalenie 

daty i zaznaczenie w kalendarzu, ustalenie planu dnia. 

II. 1. Wysłuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „Babcia” z książki pt. „Piegowate opowiadania” 

połączone z rozmową na tematy treści utworu.  

2. Rytmika – próba inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zabawy na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawy słowne Skojarzenia i rymy. Ćwiczenia w 

klasyfikowaniu Do jakiej pory roku to pasuje? Globalne czytanie imion dzieci z grupy Pociąg imion. 

 

Środa – temat dnia: Życzenia 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Dzisiaj będzie dobry dzień. Zestaw 

ćwiczeń porannych. Losowanie dyżurnego - ustalenie daty, warunków pogodowych, planu dnia, 

liczebności grupy. 

II. 1. Język angielski – osłuchiwanie z językiem nowożytnym podczas zabaw. 

2. Praca plastyczna – wykonanie kartek z życzeniami dla dziadków – rozwijanie sprawności manualnej 

oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Próba inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, prowadzenie obserwacji przyrodniczych. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa ćwicząca spostrzegawczość Zgadnij, kogo tu 

brakuje. Zabawa muzyczno-ruchowa Mały kotek.  

 

Czwartek – temat dnia: Dzień Babci i Dziadka 

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

dzień. Zestaw ćwiczeń porannych. Losowanie dyżurnego, ustalenie daty i zaznaczenie w kalendarzu.  

II. Nagranie programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dziadka – prezentacja umiejętności 

recytacji wierszy oraz wspólnego śpiewu i tańca. 

Zabawy na świeżym powietrzu, zwrócenie uwagi na zgodną zabawę. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa dydaktyczna Prawda czy fałsz? Zabawa 

matematyczna O jeden więcej, o jeden mniej. Zabawa muzyczno-ruchowa Na sanki. 

 

Piątek – temat dnia: Dzień Bałwana. 

I. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawa muzyczno-ruchowa Chodźcie wszyscy tu do koła. 

Zestaw ćwiczeń porannych. Losowanie dyżurnego – ustalenie daty, warunków pogodowych, planu 

dnia, liczebności grupy. 

II. Zajęcia z cyklu Eksperymenty  

Aktywności związane z obchodami Dnia Bałwana połączone z rozdaniem nagród za udział w 

rodzinnym konkursie plastycznym „Bałwanek”. 

III. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Osoba, o której 

myślę... Zabawa muzyczno-ruchowa Zimowa poleczka. 


