
 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
wrzesień 2022 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

 

o Zapoznanie opiekunek z nowymi dziećmi w żłobku. 

o Budowanie więzi emocjonalnej miedzy dzieckiem, a opiekunami poprzez 

indywidualną zabawę. 

o Nawiązywanie kontaktów z rodzicami w celu lepszego poznania dziecka  

i jego upodobań, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców  

i zmniejszenia obaw o dziecko. 

o Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie. 

o Stworzenie dzieciom przyjaznej atmosfery poprzez wsparcie emocjonalne 

w trudnych dla dziecka chwilach. 

o Budowanie poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie. 

o Poznawanie rytmu dnia w żłobku. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

 

o Ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, dźwiękonaśladowcze, 

o Ćwiczenia mięśni warg i języka, 

o Zabawy rozwijające mowę i myślenie przy wykorzystaniu książek – 

czytanie dzieciom krótkich bajek, wierszyków, 

o Zachęcanie do gaworzenia, nazywania, wskazywania przedmiotów 

podczas oglądania książeczek, 

o Wprowadzanie słownictwa związanego z jesienią i zmianami 

zachodzącymi w przyrodzie jesienią - rozwijanie mowy biernej. 

o „Szukamy jesieni” na podstawie ilustracji, opowiadań zachęcanie dzieci do 

wskazywania, nazywania czy gaworzenia. 

o Oglądanie podczas spacerów drzew i liści znajdujących się w bliskim 

otoczeniu żłobka. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

o Dowolne zabawy klockami rozwijające wyobraźnię (piętrzenie klocków, 

szeregowanie i burzenie wieży) 



o Piramidy, układanki labirynty- usprawnianie chwytu precyzyjnego i 

koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

o Ćwiczenie czynności wkładania, wyjmowania, przekładania, otwierania 

 i zamykania 

o Swobodne bazgroty na kartce papieru 

o Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

 

o Zabawy z chustą animacyjną, 

o Zajęcia gimnastyczne - podskoki, pajacyki, maszerowanie, stanie na 

paluszkach, 

o Ćwiczenia stymulujące zmysł równowagi i koordynacji ciała, 

o Zabawy na czworakach: „Omijamy kałuże”, „Kotki śpią”. 

o Spacery na świeżym powietrzu. 

o Dowolne zabawy na placu zabaw. 

  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

o Zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce jesiennej „Ogórek”, „Jeżyk”, 

„Poszła Ola na spacerek” 

o Zabawy ruchowo- naśladownicze w kole: „Deszczyk pada”, „wieje wiatr”, 

o Dowolne tańce przy muzyce, 

o Słuchanie kołysanek i bajek dla dzieci ułatwiających wyciszenie i 

zasypianie 

  

6. Zabawy paluszkowe: 

 

o Ćwiczenia paluszkowe: „Idzie rak”, „Pajączek”, „Kominiarz”, „Dzień dobry 

paluszki”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
październik 2022 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

o Budowanie poczucia bezpieczeństwa u dziecka poprzez uporządkowany 

rytm dnia, stałe pory snu, zabawy, posiłki, wsparcie emocjonalne dziecka, 

jak również stawianie jasnych oczekiwań, granic. 

o Kształtowanie właściwych postaw między dziećmi. 

o Kontynuacja nauki samodzielnego spożywania posiłków –(starsze dzieci) 

pokazywanie i wspomaganie dziecka w samodzielnym korzystaniu z łyżki  

i kubka - swobodne próby samodzielnego jedzenia i picia oraz 

przezwyciężanie uprzedzeń do potraw. 

o Wyrabianie właściwych nawyków higienicznych. 

o Wdrażanie do prac zespołowych, zgodne współdziałanie w grupie. 

o Kształtowanie nawyków porządkowych. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

 

o „Jesień” – czytanie bajek i wierszy o tematyce jesiennej ( pada deszcz, wieje 

wiatr, spadają różnorodne liście z drzew). 

o Oglądanie ilustracji przedstawiających jesienny las, park, zwierzęta 

związane z jesienią – wiewiórka, jeż, sowa. 

o Wprowadzanie słownictwa związanego z lasem, jesienią – rozwój mowy 

biernej, rozwijanie wyobraźni. 

o Zapoznanie dzieci z darami lasu i parku- jarzębina, kasztany, żołędzie. 

o Sad pełen owoców- jabłka i gruszki. 

o Zabawa dydaktyczna „Jaki to owoc/warzywo?” – poszerzanie słownika 

czynnego i biernego. 

o Nauka kolorów: czerwony, żółty, zielony -„sprzątanie liści, segregowanie 

owoców i warzyw”. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

o Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne doskonalące koordynację 

wzrokowo-ruchową, zręczność i koncentrację uwagi. 

o Zabawy piramidami, wkładanie obręczy, labirynty. 

o Zajęcia usprawniające motorykę małą -nawlekanie korali. 



o Klocki - doskonalenie umiejętności wykonywanie poleceń: podaj, połóż 

na…, daj. 

o Zabawy z piłką - próby rzucania, toczenia. 

o Zajęcia plastyczne. 

o Układanie 2 elementowych puzzli piankowych – rozwijanie wyobraźni  

i myślenia oraz koordynacji ruchowej podczas doboru odpowiednich 

części układanki. 

o Odbijanie stempelków. 

o Zabawy tematyczne: zabawa w gotowanie, sklep, mechanika,  

itp. – naśladowanie czynności pokazanych przez opiekunkę. 

o Wzbogacenie doznań zmysłowych, stymulowanie wielozmysłowego 

poznania świata poprzez zabawy z wykorzystaniem przedmiotów  

o zróżnicowanej fakturze (futerko, gąbka papier, itp.) 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

o Zabawy ruchowo-naśladowcze kształtujące sylwetkę i poprawiające 

ogólną koordynację ( rowerek-wspomaganie mięśni grzbietu i nóg) 

o Zabawy z elementami rzutu i chwytu „ Rzuć kasztan do koszyka”,  

„ Złap balonik” 

o Zabawa ruchowo - muzyczna – dzieci, naśladując spadające liście, 

poruszają się w rytm muzyki. 

o Ćwiczenie spostrzegawczości” Znajdź zwierzątko”. 

o Spacer po jesiennym ogrodzie. 

  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

o Zabawy przy śpiewie i muzyce rozwijające wrażliwość muzyczną. 

o Zabawa taneczna do piosenki: „Małe czerwone jabłuszko” 

o Próby tańca w kole do piosenki: „ A w ogrodzie jeżyk śpi” 

o Zabawa z instrumentami muzycznymi. 

  

6. Zabawy paluszkowe: 

o Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych: „ Baloniku nasz 

malutki”, „ Kółko graniaste”, „ Pajączek”, „ Ola” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
listopad 2022 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

 

o Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku  

i akceptacji. 

o Nauka używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach - 

witamy się i żegnamy z kolegami w żłobku używając zwrotów „Dzień 

dobry” „Do widzenia”. 

o Utrzymanie porządku w kącikach zabaw-zachęcanie poprzez pokazanie  

i pochwałę do układania zabawek na wyznaczone miejsca. 

o Próby samodzielnego rozbierania i ubierania się: ściągamy buciki, 

zakładamy i ściągamy czapki, kurtki. 

o Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia 

i prośby opiekunki. 

o Zapoznanie dzieci z pojęciem emocji, uczuć na prostych przykładach 

(jestem szczęśliwy-uśmiecham się, jest mi smutno-płaczę, jestem zły – 

krzyczę.) 

o Doskonalenie czynności samoobsługowych: sygnalizowanie potrzeb 

fizjologicznych, proszenie o dokładkę posiłku, ćwiczenie samodzielnego 

jedzenia i picia. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

 

o Kalosze i parasol – idziemy na jesienny spacer. Zapoznanie dzieci  

z cechami listopadowej pogody i ubiorem na deszczową aurę. 

o Dzień Niepodległości. Zapoznanie dzieci z flagą Polski. 

o Gimnastyka buzi i języka - ćwiczenia i zabawy logopedyczne usprawniające 

aparat mowy dziecka. 

o Oglądanie ilustracji przedstawiających wiejskie podwórko oraz zwierzęta. 

o Poznawanie wybranych zwierząt hodowanych na wsi. 

o Zabawa dydaktyczna „Jakie to zwierzę?” – poszerzanie słownika czynnego  

i biernego. 

o Ćwiczenia ortofoniczne- recytując wiersz "Odgłosy zwierząt"- prowadząca 

prosi dzieci by jej podpowiadały jakie odgłosy wydają poznane zwierzątka: 

 

 



"Odgłosy zwierząt" 

Kotek miauczy miau,miau,miau. 

Piesek szczeka hau,hau,hau. 

Krowa muczy muu, muu, muu. 

Świnka kwiczy kwi,kwi,kwi. 

A kurczaczek pi,pi,pi. 

Baran beczy bee,bee,bee. 

Mała kózka mee,mee,mee. 

Kaczka kwacze kwa,kwa,kwa. 

Konik rży iha, iha, iha. 

Kura gdacze ko,ko ko. 

  

o Czytanie wierszy i bajek – rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika 

dziecięcego. 

o Zabawy rozwijające spostrzegawczość. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

 

o Zabawy manipulacyjno – konstrukcyjne: klocki, układanki, puzzle; 

o Budowanie wiejskiej zagrody z klocków; 

o Zabawa rozwijająca zmysł dotyku "Co ukryło się w koszyku”; 

o Zabawy z chustą animacyjną Klanza; 

o Praca plastyczna; 

o Kolorowanie kredkami flagi; 

o Deszczowy krajobraz. Pokrywanie chmurki na kartce kroplami deszczu  

z farby niebieskiej – malowanie palcami; 

o „Kolorowy parasol na deszczowe dni”- zabawa plastyczna, kształtująca 

zmysł dotyku; 

o Malowanie farbami za pomocą pędzla zwierząt z domowej zagrody; 

o „Domek dla pieska” - metoda wydzieranka z kolorowego papieru. 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

 

o Zabawy z elementami równowagi: „Skaczę po kałuży",  

„Idę wąską ścieżką ". 

o Naśladujemy: kołyszące się na wietrze gałązki drzew, padający deszcz. 

o „Ciepłe dłonie, ciepłe stopy”- zabawa rozwijająca mięśnie dłoni i stup. 

o Zajęcia gimnastyczne: podskoki, pajacyki, maszerowanie, „chwytanie 

chmurek” - stanie na paluszkach. 

o „Deszczowe kule”- zabawa rozwijająca zmysł dotyku, słuchu i równowagi; 

o Spacery po jesiennym ogrodzie. 

  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

 

o Zapoznanie i osłuchanie z piosenką- „ Dziadek fajną farmę miał”,  

” My jesteśmy kotki dwa”; 

o Zachęcanie dzieci do klaskania w rączki, poruszania się w takt muzyki 

podczas słuchania piosenek. 



o Wspólne tańce w kole przy piosenkach. 

o Nauka wymiany instrumentów pomiędzy dziećmi, dzielenie się 

instrumentami. 

o Słuchanie kołysanek i bajek dla dzieci ułatwiających wyciszenie  

i zasypianie. 

  

6. Zabawy paluszkowe: 

 

o „Jestem duży byłem mały”- opiekunka podczas recytacji pomaga dzieciom 

ruszać rączkami. 

o „Małe rączki” - budowanie pozytywnych emocji u dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
grudzień 2022 

  

 

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

• Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, czuwanie nad zgodną zabawą w grupie, pomoc 

w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi. 

• Kształtowanie życzliwej postawy wobec innych osób, zachęcanie do używania słów: 

„Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”. 

• Doskonalenie umiejętności dnia codziennego, reagowanie na prośby i polecenia 

opiekuna. 

• Zachęcanie dzieci do porządkowania Sali- zostawianie uporządkowanego miejsca  

po zabawie. 

• Zapamiętywanie przez dzieci swoich leżaków i miejsc przy stole oraz wyrabianie 

umiejętności prawidłowego zachowania się przy stole. 

• Dalsze udoskonalenie czynności samoobsługowych. 

• „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” – budowanie pewności siebie, śmiałości i odwagi. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

• Zima – pogadanka z dziećmi na temat zimowego krajobrazu, zmianami zachodzącymi 

w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na pogodę za oknem. 

• Nauka wiersza „Eskimosek” – ćwiczenia pamięciowe i rytmizujące mowę. 

• Zapoznanie dzieci z osobą Świętego Mikołaja, jego wyglądem i strojem.  

Oswajanie dzieci z wizytą św. Mikołaja w żłobku. 

• Zapoznanie dzieci z tradycją Świąt Bożego Narodzenia – oglądanie ilustracji 

przedstawiających choinkę. 

• Ubieranie choinki przez dzieci, przygotowywanie prezentów, uczenie i osłuchanie się 

z kolędami.\Czytanie wierszy i bajek o tematyce zimowej, świątecznej, rozwijanie 

wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego. 

• Zapoznanie dzieci z pojęciem „śnieg” – obserwacja topniejącego śniegu, zabawa 

śniegiem. 

• Ćwiczenie oddechowe: dmuchanie papierowych płatków śniegu. 



• Poznawanie pojęć: twardy, miękki, szorstki, gładki, mały, duży - rozpoznawanie 

przedmiotów przez dotyk, opowiadanie o wielkościach i fakturach. 

• Zabawy rozwijające spostrzegawczość. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

• Stymulowanie reakcji sensoryczno-motorycznych: trzymywanie w ręce grzechotek-

postukiwanie nimi o siebie lub podłogę. 

• Odrysowywanie palcem jednej ręki kształtu choinki. 

• Zabawa „duże-małe”- nauka klasyfikowania przedmiotów poprzez wkładanie dużych 

i małych elementów do pudła. 

• Wspólne ubieranie choinki. 

• Zabawa konstrukcyjna „choinka z klocków”. 

• Prace plastyczne: „Skarpetka na prezenty”- ozdabianie skarpety wydzieranka  

z kolorowego papieru. 

• Broda Świętego Mikołaja” - metoda wyklejania białą watą. 

• „Choinka” - praca plastyczna kształtująca zmysł dotyku. 

• „Bałwanek”- naklejanie kółek według wielkości, uzupełnianie brakujących elementów 

(garnek, guziki, nos, oczy) 

• „Choinkowa bombka” – metoda naklejania gotowych elementów, rozwijanie 

sprawności manualnej koordynacji wzrokowo – motorycznej dzieci. 

• „Łańcuszek”- sklejanie pasków papieru kolorowego. 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Poranna gimnastyka, zabawy ogólnorozwojowe ćwiczące duże partie mięśniowe 

tułowia i pleców, rozciąganie. 

• Zabawa oddechowa „Wirujące płatki śniegu”. 

• Zabawa orientacyjno- porządkowa „Śnieżki”. 

• Zabawy orientacyjno – porządkowe „Co jest białe”, „Czapka szalik, rękawiczki”, 

• Zabawa ruchowa z elementem pokazywania „Tak sprzątamy, pomagamy, bo na 

Święta już czekamy”. 

• Duże, Średnie, Małe”- reagowanie na sygnał oraz unoszenie wskazanych przez 

opiekunkę kół. 

• Zabawy na czworakach- przechodzenie przez tunel. 

• Ćwiczenia warg i języka- naśladowanie ruchów pokazywanych przez opiekunkę. 

• Zabawa ruchowo – naśladowcza „Lepimy bałwana”. 

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Omiń śniegowe kule”. 

• Zabawa ruchowa z elementem rzutu „Rzucamy śnieżkami”. 

 

 

 

 

 

 

  



5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Zabawy grupowe ze śpiewem: „Stary niedźwiedź”, „Kółko graniaste”, „Baloniku nasz 

malutki”. 

• Imitowanie ruchem zabaw zimowych w rytmie muzyki: jazda na nartach, sankach, 

lepienie kul śniegowych. 

• Słuchanie i śpiewanie kolęd – wprowadzanie świątecznego nastroju, 

• Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

• Czerpanie radości ze śpiewania i zabaw przy muzyce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
styczeń 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

• Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji. 

Doskonalenie nawyku wspólnej, zgodnej zabawy – zaangażowanie w zabawy 

grupowe, zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, prawidłowe i bezpieczne 

korzystanie z zabawek. 

• Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 

opiekuna. 

• Modelowanie pozytywnych zachowań podczas wspólnych zabaw, adekwatnego 

reagowania na polecenia, wprowadzanie elementów współpracy, uczenie 

poszanowania pracy i własności innych. 

• Uwrażliwianie dzieci na potrzebę niesienia pomocy zwierzętom w zimie. 

• Doskonalenie czynności samoobsługowych: zdejmowanie i zakładanie butów, 

garderoby. Indywidualne próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby 

samodzielnego korzystania z toalety. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

• Zabawy rozwijające analizę i syntezę wzrokową – „Jaki to ptak?”, „Ślady na śniegu”. 

Składanie w całość elementów obrazków zabawek, sprzętu sportowego pociętych  

na części. 

• Czytanie bajek, opowiadań i wierszy o zróżnicowanej tematyce: „Śnieg”, „Zima”, 

”Ptasia rodzinka”, „Święto babci i dziadka” i inne. Rozwijanie mowy, wzbogacanie 

zasobu słów. 

• Ćwiczenia liczbowe: „Ptaszki w karmniku”,” Liczymy śnieżynki”, „Śniegowe wyliczanki”. 

Ćwiczenia ortofoniczne – naśladowanie odgłosów ptaków. 

• Oglądanie obrazków – określanie różnic występujących między nimi. 

• Tworzenie obrazu – „łączymy kwadraty”. 

• „Czyja wstążka jest dłuższa?” – ćwiczenia w szeregowaniu przedmiotów od 

najkrótszego do najdłuższego. 

• Zabawy integracyjne w kręgu. 



• „Babcia i dziadek zawsze mają czas. Babcia i dziadek kochają nas.” Wypowiadanie 

rymowanki w różnej intonacji i formie. 

• „Powitania” – zabawa orientacyjno – porządkowa. 

• „Goście w karmniku” – ćwiczenia sylabiczne związane z nazwami ptaków: wróbel, 

sikorka, gołąb, ptaszek. 

• Zabawa „Kogo brakuje?” – rozwijanie spostrzegawczości. 

• Zabawa z balonikiem – przypomnienie sobie takich określeń jak: duży – mały, lekki – 

ciężki, miękki – twardy. Próby samodzielnego znalezienia przez dzieci takich 

przedmiotów w najbliższym otoczeniu. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

• Zabawa konstrukcyjna – „karmnik z klocków”. 

• Piramidy, rzucanie do celu, labirynty – usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

• Układanie klocków o różnej wielkości, ciężkości, strukturze. 

• Dopasowywanie elementów układanek – budowanie wież, mostów, domków, garaży. 

• Układanie puzzli o różnej strukturze i wielkości. 

• Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazda) – 

celowanie, wkładanie. Stymulacja procesów spostrzegania i uwag oraz koordynacji 

wzrokowo – ruchowej. 

• Niebieska wieża z klocków – zabawy konstrukcyjne z użyciem konkretnych klocków. 

Praca plastyczna: 

• „Karmnik dla ptaków” – doklejanie sylwetek ptaków oraz gotowych elementów  

z kolorowego papieru. 

• „Zimowy krajobraz” –doklejanie kawałków waty na szablon drzewa 

• „Pingwin” – wykonanie ptaka za pomocą wyciętych elementów z kolorowego papieru  

i z plasteliny. 

• „Laurka dla babci” – tworzenie kwiatów w doniczce za pomocą kolorowego papieru 

 i bibuły. 

• „Serduszko” – malowanie farbami sylwety serca i ozdabianie go kolorowymi 

elementami. 

• „Laurka dla dziadka” – wykonanie prezentu za pomocą kartek technicznych, 

kolorowego papieru, guzików. 

• „Krawaty” – przyozdabianie sylwety kulkami kolorowej plasteliny. 

• „Czapki” – przyozdabianie sylwet metodą naklejanki i wydzieranki. 

• Makaronowe inspiracje” – tworzenie kompozycji na papierowych talerzykach z 

użyciem kolorowej plasteliny i makaronu różnego formatu. 

  

 

 

 

 

 



4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Zabawy orientacyjno – porządkowe z wykorzystaniem tamburyna, bębenka. Zabawy 

typu szybko – wolno, biegnij – stój. 

• Gimnastyka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem woreczków, piłek itp. 

• Zabawy z chustą animacyjną. 

• „Ptaki” – zabawa ruchowo-naśladowcza. 

• „Lata ptaszek” – ćwiczenia rytmiczne. 

• „Ptaszek na gałązce” – zabawa z elementami równowagi. 

• „Zbieramy płatki śniegu” – ćwiczenia ruchowe rozwijające szybkość. 

• Zabawy ruchowe: „Toczymy śniegowe kule”, „Jedziemy na nartach”. 

• Zabawa przy piosence „Śniegowe gwiazdki”. 

• „Jedziemy na sankach” – zabawa muzyczno-ruchowa. 

• Ćwiczenia z elementem skoku – „Skoki przez śnieżną zaspę”. 

• „Celuj śnieżką” – zabawa z elementem rzutu. 

• „Babcia i dziadek” – inicjowanie tekstu ruchem. 

• Utrwalanie piosenek połączone z ruchem w kole i w parach. Zajęcia muzyczno-

ruchowe związane ze zbliżającym się Dniem Babci i Dziadka. 

• Zabawy bieżne: „Samochód dziadka”, „Dziadek łowi ryby”, „Jedziemy do babci  

i dziadka”. 

• „Zasypianie, przebudzanie” – rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał 

dźwiękowy. 

  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Wspólne tańce przy piosenkach: „W karmniku”, „Ptaszki w zimie”, „Bałwanek”, „Nasza 

zima zła”, „Zima, zima”, „Jamniczek” 

• Słuchanie muzyki relaksacyjnej, śpiewanie wybranych kolęd. 

• Zajęcia rytmiczno-ruchowe z piosenką: „Ptaszek”, „Pingwinek”, ”Tupu tup po śniegu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
luty 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

• Kontynuacja zadań z poprzednich miesięcy. 

• Nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych: korzystania z łyżki i kubka. 

Nocnikowanie. 

• Zachęcanie do wspólnej zabawy i współpracy. 

• Nauka chodzenia w parach. 

• Dzieci starsze: Kontynuacja nauki nawyku sprzątania zabawek po zakończonej 

zabawie – zbieramy klocki do pojemnika, a zabawki odkładamy na półkę. 

• Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzenie szkody sobie i innym, np.:  

nie popychamy się. 

• Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych – wyrabianie nawyku grzecznościowego 

„Przepraszam”. 

• Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas balu karnawałowego. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

• Kontynuacja zagadnień związanych z porą roku – zima. 

• Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków o tematyce zimowej. 

• Dzieci starsze: Rozwijanie mowy biernej poprzez czytanie książeczek o zimowych 

zabawach na śniegu: sanki, lepienie bałwanka. 

• Rozwiązywanie zagadek o zwierzątkach, pokazywanie ich na obrazkach: jaki mają 

kolor, jakie wydają dźwięki, gdzie mieszkają. 

• Poznajemy zawody: lekarz, weterynarz. 

• „Przygotowania do balu karnawałowego”- wspólne robienie dekoracji, rozwieszanie 

serpentyn, rozmowa na temat kostiumów karnawałowych. 

• „Walentynki" – wspólna zabawa w odcieniach czerwieni. 

• Moje ulubione zwierzątko. 

• Nauka krótkich wierszyków o zwierzątkach: „Kotek”. 

• Kształty: koło, trójkąt, kwadrat – tworzymy z nich prace plastyczne o tematyce 

zimowej. 

  



3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

•  Układanie drewnianych puzzli, układanek-dopasowywanie elementów o różnej 

wielkości, kształcie i liczbie. 

• Dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) – celowanie, 

wkładanie, stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo 

– ruchowej. 

• Tworzenie prostych budowli z klocków piankowych, waflowych i drewnianych. 

• Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – rozwój zręczności 

i koordynacji ruchów, usprawnianie pracy dłoni. 

• „Zgadnij, co to?” – rozpoznawanie po dotyku przedmiotów znajdujących się  

w pudełku – poznawanie właściwości przedmiotów: kształtu, konsystencji, 

wydawanego dźwięku. 

• Nawlekanie koralików. 

• Formowanie z plasteliny, ciastoliny. 

• Wydzieranki, wyklejanki, stemplowanie. 

• Praca z kredką: naśladowanie linii prostych, kolistych, próby rysowania koła. 

• Zabawy plastyczne: 

• Rysujemy głowonogi- starszaki 

• Mój przyjaciel pies. 

• Moje ulubione zwierzątko. 

 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Ćwiczenia ruchowe z użyciem instrumentów muzycznych. 

• Ćwiczenia w chodzeniu z utrzymaniem równowagi – chodzenie z woreczkiem na 

głowie. 

• Zabawa ruchowa: „Bałwan na sankach”. 

• Naśladujemy padający śnieg, chodzące pingwiny, ptaszki szukające pożywienia. 

• Pobyt na świeżym powietrzu: hartowanie dzieci, dostarczanie pozytywnych emocji. 

Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zmianą pory roku. 

• Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, 

rowerek). 

  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Tańce w kole przy piosenkach zimowych: „Ulepiła Hanka małego bałwanka”, „Hej, 

biały walczyk”, Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła! 

• Słuchanie piosenek o tematyce zimowej. 

• Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

• Zabawa instrumentami muzycznymi, śpiewanie piosenek o tematyce zimowej. 

• Rozróżnianie dźwięków poszczególnych instrumentów (bębenek, tamburyno, trójkąt, 

kastaniety). 

 

  



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
marzec 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 
  

• Dzieci starsze: Kontynuacja nauki nawyku sprzątania zabawek po zakończonej 

zabawie – zbieramy klocki do pojemnika, a zabawki odkładamy na półkę. 

• Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 

opiekuna. 

• Zabawy naśladowczo- tematyczne: kształtowanie umiejętności naśladowania 

czynności życia codziennego poprzez zabawę w kącikach tematycznych: wchodzenie 

w role społeczne, próby współdziałania z rówieśnikami. 

• Doskonalenie nawyku wspólnej zabawy – zaangażowanie w zabawy grupowe, 

zwracanie uwagi na innych uczestników zabawy, bezpieczne i prawidłowe korzystanie 

z zabawek. 

• Doskonalenie zasad panujących w grupie (czekanie na swoją kolej, siadanie w kole, 

ustawianie się do pociągu). 

• Wzmacnianie pozytywnych relacji z rówieśnikami. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

• Czytanie bajeczek i oglądanie ilustracji ze żłobkowej biblioteczki – próby opowiadania 

o przeczytanych utworach: rozwijanie mowy biernej i czynnej oraz pamięci; 

• Ćwiczenia logopedyczne- Języczek Wędrowniczek. 

• Zapoznanie dzieci z wiejskim podwórkiem i jego mieszkańcami ( kura, kogut, krowa, 

koń). 

• Poznajemy zawody : piekarz, fryzjer. 

• Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia. 

• Pogadanki na temat wiosny, oglądanie ilustracji o tematyce wiosennej, 

• Poznanie ptaków przylatujących wiosną (jaskółka, bocian, skowronek). 

• Poznanie kwiatów kwitnących w okresie przedwiośnia. 

• Czytanie i próba nauki prostych wierszyków związanych z wiosną 

• Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat; 

• Ćwiczenia ortofoniczne: doskonalimy mowę powtarzając wyrazy dźwiękonaśladowcze 

w rymowankach czytanych przez opiekunkę „Wiosna”, „Żaby i bocian” 



• „Kolorowy tydzień” – nauka rozpoznawania kolorów, zabawy badawcze, poszerzanie 

zasobu słownika czynnego i biernego; 

• Wprowadzenie do słownika dziecka pojęć przeciwstawnych np. duży-mały, gruby-

chudy, wysoki–niski. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

• Zabawy klockami drewnianymi i plastikowymi- budowanie domków, wież, zagrody dla 

zwierząt. 

• Zabawy plasteliną- przyklejanie oraz formowanie różnych kształtów. 

• Układanie różnych układanek. 

• Wykonujemy laurkę z okazji dnia kobiet- malujemy farbkami. 

• Kolorowanie zwierzątek z wiejskiego podwórka. 

• Stemplowanie listów. 

• Robienie bułeczek z ciasto liny. 

• „Żegnamy Panią Zimę”- wspólne wykonanie marzanny z kawałków papieru  

i kolorowej bibuły; 

• Wyklejanie bibułą i kolorowym papierem zwierzątek pojawiających się na wiosnę; 

• Wiosenne kwiaty: żółte narcyzy, niebieskie krokusy, czerwone tulipany – kolorowanie 

kredkami, malowanie farbami, wyklejanie bibułą. 

 

 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Zabawy ruchowo- naśladowcze przy piosenkach związanych z aktualną porą roku. 

• Zabawy z chustą animacyjną. 

• Zabawy muzyczno- ruchowe z wykorzystaniem kół hula hop. 

• Podstawowe ćwiczenia gimnastyczne w rytm znanych piosenek dziecięcych: 

• Spacery po ogrodzie w poszukiwaniu wiosny- obserwujemy zmiany pogodny  

i szukamy pierwszych wiosennych kwiatów, zielonych listków oraz słuchamy śpiewu 

ptaków; 

• „Omiń kałuże”- ćwiczenie z elementami równowagi, ćwiczenie uwagi, zręczności, 

orientacji, doskonalenie ruchów; 

• Zabawy i ćwiczenia ruchowe (berek, skłony tułowia, wymachy, podskoki itp.); 

• Podczas zabaw ruchowych naśladujemy przyrodę budzącą się z zimowego snu: 

rosnące kwiatki, wiosenny deszczyk i fruwające ptaszki. 

  

 

 

 

 

 



5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Wspólne tańce i śpiew piosenek „ Nad brzegiem rzeki”, „Marzec”, „Witaj wiosno”, 

„Marzanna”; Maszeruje wiosna. 

• Ćwiczenia słuchowe rozwijające wrażliwość dziecka na: dźwięk, ton, rytm, melodie, 

tempo; 

• Zabawy uwzględniające naukę elementów tańca; poruszanie się w rytm melodii  

na palcach łączenie w pary, w koło; szybka orientacja na zmianę melodii; 

• Zabawy taneczne- w parach i taniec swobodny. 

  

6. Zabawy paluszkowe: 

• Zabawa paluszkowa „Moje palce”- utrwalanie orientacji w schemacie własnego ciała. 

• Utrwalanie dotychczas poznanych zabaw paluszkowych. 

 

o Moje palce lubią harce (poruszamy wszystkimi palcami), 

o Lubią pograć na gitarce (naśladujemy grę na gitarze), 

o Lubią klepać mnie po brzuszku (klepiemy się po brzuchu), 

o Lubią drapać mnie po uchu (drapiemy się po uchu), 

o A najbardziej - daję słowo – Lubią spać pod moją głową (składamy dłonie  

i opieramy na nich policzek). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
kwiecień 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 
• Doskonalenie samodzielnego jedzenia –przyjmowanie właściwej postawy przy stole, 

posługiwanie się łyżką i widelcem, czekamy aż wszyscy skończą posiłek. 

• Wpajanie nawyków higienicznych i porządkowych: m.in. mycie rączek i buzi po 

posiłkach, skorzystaniu z toalety i po spacerze. Wdrażanie do porządkowania 

zabawek. 

• Zachęcanie do używania słów- proszę, przepraszam, dziękuję w odpowiedniej 

sytuacji. 

• Wpajanie nawyków grzecznościowych – witamy się i żegnamy używając zwrotów 

„Dzień dobry”, „Do widzenia”. 

• Doskonalenie umiejętności związanych z czynnościami dnia codziennego, reagowanie 

na prośby i polecenia opiekuna. 

• Utrwalanie pozytywnych zachowań w grupie: „Idziemy parami”, siedzenie w kole, 

czekanie na swoją kolej, dzielenie się z innymi dziećmi zabawkami. 

• Rozwijanie umiejętności dłuższego skupiania uwagi na jednej czynności lub zabawie. 

  

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, 

rozwój poznawczy: 

• W naszym ogródeczku- słuchanie wiersza. Wiosenne prace w ogrodzie. 

• Poznajemy urządzenia w domu (pralka, lodówka, odkurzacz, czajnik, żelazko). 

• Poznajemy zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi: palma, koszyczek 

wielkanocny, pisanki – czytanie krótkich bajeczek o tematyce świątecznej; 

• Sprzątanie Świata- segregowanie śmieci. 

• Czytanie wierszy i bajek „Koszyczek ogrodniczki”. Oglądanie widokówek i obrazków 

związanych ze świętami, nazywanie przedstawionych na nich elementów, zwrócenie 

uwagi na to co kojarzy się z Wielkanocą. 

• Ćwiczenia logopedyczne- „Gimnastyka buzi i języka”- zabawy ćwiczące policzki 

„Chomik”, „Balon”, „Chudniemy”. 

• Kontynuacja nauki figur geometrycznych- koło, trójkąt, kwadrat. 

• Zabawy w kącikach tematycznych połączone z nauką posługiwania się przedmiotami 

np. odkurzacz, wózek. 



• Ćwiczenie spostrzegawczości „Znajdź zwierzątko”, „Znajdź przedmiot pod 

kubeczkiem”. 

• Utrwalanie kolorów (czerwony, zielony, żółty, niebieski) – zapoznanie dzieci 

z kolorystyką poprzez pokazywanie kolorowych wiosennych kwiatów. 

  

3. Zajęcia manipulacyjne – konstrukcyjne, plastyczne: 

• Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków: budowanie 

domków, garaży mostów, pociągów. 

• Układanie drewnianych puzzli, układanek- dopasowywanie elementów o różnej 

wielkości, kształcie i liczbie. 

• Nawlekanie koralików na sznurek – kształtowanie sprawności manualnej. 

• „Układamy książki”- segregowanie ich od największej do najmniejszej, 

• Dopasowanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat) - celowanie, wkładanie, 

stymulowanie procesów spostrzegania i uwagi oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

• Narzędzia ogrodnika – kolorowanie kredkami. 

• Urządzenia elektryczne- wyklejanie plasteliną. 

• Koszyczek wielkanocny- malowanie farbami. 

• Kolorowe pisanki. 

• Zajączki i kurczaczki. 

  

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• „Kurki szukają ziarenek”;- zabawa orientacyjno- porządkowa. 

• „ Zajączki”- zabawa ruchowa. 

• „Prąd płynie” -zabawa ćwicząca szybkość i spostrzegawczość. 

• Zabawy z chustą animacyjną. 

• Gimnastyka poranna – ćwiczenia ogólnorozwojowe (przysiady, podskoki, skłony, 

rowerek). 

• Zabawy orientacyjno – porządkowe z wykorzystaniem tamburyna, bębenka. Zabawy 

typu szybko – wolno, biegnij – stój. 

• Zasypianie, przebudzanie” – rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał 

dźwiękowy.  

5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Słuchanie piosenek wiosennych „ Bal na łące”, „Maszeruje wiosna”, „Witaj wiosno”, 

Zielona wiosna” „Święta tuż, tuż” ( Wielkanoc), „Pisanki”. „ Zabawa u pana ogrodnika” 

• Zabawa rytmiczna- zabawy uwzględniające naukę elementów tańca, poruszanie się 

w rytm melodii na palcach, łączenie w pary, w koło. 

• Wiosenna kapela”- wykorzystanie instrumentów muzycznych (cymbałki, tamburyn, 

• grzechotka, bębenek, itp.), 



 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
maj 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

  

• Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas spacerów i zabaw  

na placu zabaw. 

• Doskonalenie poruszania się parami, pociągiem, przy wężu ułatwiające bezpieczne 

spacerowanie. 

• Wyrabianie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie – zbieramy klocki  

do pojemnika a zabawki odkładamy na półkę. 

• Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie raczek po 

powrocie z placu zabaw. 

• Nauka zgodnej zabawy w grupie np. dzielenie się zabawkami w grupie rówieśniczej. 

• Utrwalanie zasad panujących w grupie np. sprzątanie zabawek, czekanie na swoją 

kolej. 

• Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych. 

• Stwarzanie atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. 

• Nauka nazywania i radzenia sobie z negatywnymi emocjami (rozwiązywanie 

konfliktów, które mogą powstać podczas wspólnej zabawy). 

 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój 

poznawczy: 

• Radośnie świętujemy Dzień Mamy-nauka wierszyka, piosenki o mamie 

• Ćwiczenia kształtujące wymowę: 

• Ćwiczenia logopedyczne- „Gimnastyka buzi i języka”- liczymy głośno i wyraźnie. 

• Ćwiczenia oddechowe: ,,piórko”, dmuchanie przez słomkę do kubeczka z wodą- 

doskonalenie umiejętności prawidłowego wdechu i wydechu. 

• Przyporządkowanie przedmiotów należących do mamy i taty do ich sylwet 

• Prezentacja zawodów wykonywanych przez rodziców w formie ilustracji 

 



3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne: 

• Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu 

precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

• Praca plastyczna: 

• Malujemy farbami i kolorujemy kredkami owady  

• „Moja mama”- tworzymy laurkę. 

• Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej z wykorzystaniem dobieranek 

obrazkowych  

• Rozwój sprawności manualnej i logicznego myślenia poprzez segregowanie  

i układanie przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem. 

• Doskonalenie precyzji ruchu dłoni i palców poprzez wykorzystanie korali, labiryntów, 

przewlekanek oraz układanie torów. 

 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Poranna gimnastyka, zabawy ogólnorozwojowe ćwiczące duże partie mięśniowe 

tułowia i pleców, rozciąganie. 

• Spacery połączone z zabawą na świeżym powietrzu- doskonalenie umiejętności 

poruszania się w parach, wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu. 

• Skoki przez przeszkody. 

• ,, Jedzie rowerek na spacerek ”, ,,Podnosimy stopami woreczki”-ćwiczenia mięśni nóg. 

• Zabawy orientacyjno – porządkowe z wykorzystaniem tamburyna, bębenka. Zabawy 

typu szybko – wolno, biegnij – stój. 

 

 

 

5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Bocian na łące”– według pomysłu opiekunki. 

• Mini układ do piosenki „Pracowite pszczółki”. 

• Zagadki o leśnych zwierzętach i mieszkańcach łąki. 

• Zabawa kołowa „Chodzi lisek”, „Stary niedźwiedź”. 

• Zabawy kołowe- „Balonik”, „Kółko graniaste”. 

 

 

 



 

 

 

Plany pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na miesiąc 
czerwiec 2023 

  

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

  

• Tworzenie radosnego nastroju w grupie podczas świętowania Dnia Dziecka 

• Festyn Rodziny – wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną 

• Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas spacerów i zabaw na 

placu zabaw. 

• Zachęcanie do współpracy z innymi dziećmi podczas zabawy, wymienianie się 

zabawkami, wspólne układanie klocków, wdrażanie do zgodnej zabawy pomiędzy 

dziećmi. 

• Doskonalenie poruszania się parami, pociągiem, przy wężu ułatwiające bezpieczne 

spacerowanie. 

• Wyrabianie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie – zbieramy klocki do 

pojemnika a zabawki odkładamy na półkę. 

• Dalsze przyzwyczajanie do nocnikowania – stopniowe wydłużanie czasu siedzenia na 

nocniku. 

• Dalsze kształtowanie nawyków higienicznych i prozdrowotnych – mycie raczek po 

powrocie z placu zabaw. 

• Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 

opiekuna. 

2. Zajęcia z zakresu rozwijania mowy, pojęć matematycznych, myślenia, rozwój 

poznawczy: 

• Radośnie świętujemy Dzień Dziecka, pogadanka z dziećmi na temat ich święta i 

słuchanie wierszyka „Pierwszy czerwca”. 

• „Zwierzęta w zoo”- poznanie zwierząt małpa, żyrafa, zebra, lew, słoń-oglądanie 

kolorowych ilustracji oraz rozpoznawanie odgłosów, jakie wydają. 

• Zabawy kształtujące spostrzegawczość: „Znajdź zwierzątko”. 

• Zabawa „Magiczne słowa”- utrwalenie poznanych magicznych słów „proszę”, 

„dziękuje”, „przepraszam” oraz „dzień dobry”, „do widzenia”. 

• Czytanie wierszy i bajek: „Czerwiec”, „Lato”, „Dżungla”, „Małpa w kąpieli”, „Zwierzęta w 

zoo”, „Bambo” - rozwijanie wyobraźni, poszerzanie słownika dziecięcego. 



• „Mój Tata”- rozmowa z dziećmi na temat „Dnia Ojca”. Słuchanie wierszyka „Tato, 

Tato”. 

• Zabawa w kącikach tematycznych: kuchennym, lalek (prasowanie karmienie, 

usypianie, spacery z wózkami). 

• Ćwiczenia kształtujące wymowę: 

• Ćwiczenia logopedyczne- „Gimnastyka buzi i języka”- zabawy ćwiczące policzki 

„Chomik”, „Balon”, „Chudniemy”, „Co się stało z naszymi ustami”, klaskanie językiem, 

kręcenie kolek językiem, rureczka. 

• Ćwiczenia oddechowe: „dmuchawce, latawce”- dmuchanie płatków kwiatów, 

dmuchawców podczas pobytu na świeżym powietrzu, dmuchanie baniek mydlanych- 

doskonalenie umiejętności prawidłowego wdechu i wydechu. 

• Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze: naśladowanie odgłosów zwierząt. 

3. Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne, plastyczne: 

• Puzzle „zoo” i układanki drewniane– stymulowanie procesów spostrzegania, analizy  

i syntezy wzrokowej, uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

• Budownictwo w piasku- robienie babek z użyciem foremek, przesiewanie oraz 

przesypywanie piasku, 

• Układanie klocków o rożnej wielkości, ciężkości, strukturze, dopasowywanie 

elementów układanek o rożnej wielkości i liczbie- budowanie wież, mostów, domków, 

garaży, pociągów. 

• Piramidy, układanki, rzucanie do celu, obręcze, labirynty – usprawnianie chwytu 

precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

• Praca plastyczna: 

• Malujemy farbami i kolorujemy kredkami zwierzątka zamieszkujące zoo 

• „Mój tata”- tworzymy laurkę. 

4. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo – fizycznego i zdrowotnego: 

• Spacery połączone z zabawą na świeżym powietrzu- doskonalenie umiejętności 

poruszania się w parach, wdrażanie zasad bezpiecznej zabawy na powietrzu. 

• „Samolotem dookoła świata”- zabawa ruchowa, podczas której dzieci naśladują lot 

samolotem. 

• Zajęcia gimnastyczne: robimy rowerki, pajacyki, podskoki, maszerowanie. 

• Chodzimy na palcach i pietach- ćwiczenia zapobiegające płaskostopiu. 

• Zabawy integracyjne z chustą animacyjną oraz tunelem. 

• Zabawa orientacyjno- porządkowa „Jedzie pociąg”- dzieci poruszają się po sali udając 

wagoniki przy piosence „Pociąg” 

• Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez naśladowanie ruchów dzikich zwierząt: 

tupanie jak słoń, skakanie jak małpki i kangury, wyciąganie wysoko rąk jak żyrafa. 

 

 

 



5. Zajęcia umuzykalniające: 

• Zabawy kołowe- „Balonik”, „Kółko graniaste”. 

• Wspólne tańce do piosenek „Wszystkie dzieci nasze są”, „Dzik jest dziki”, „Dżungla”, 

„Lato płynie do nas”, „Cztery słonie”. 

• Ćwiczenia i zabawy muzyczno – ruchowe: marsz w kole wiązanym, marsz dookoła sali 

pojedynczo w rytm piosenki „Idziemy do zoo” 

• Ćwiczenia słuchowo-rytmiczne- podskoki w górę w rytm klaskania, tupanie w rytm 

muzyki. 

• Słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 


