
Plan pracy na styczeń 2019 r.  

w grupie Kotów (3, 4-latki)   

 

Temat Cele i proponowane formy działalności 

Powitanie Nowego Roku  
 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-stymulowanie funkcji poznawczych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 
-kształtowanie czynności 
samoobsługowych 

Poznanie tradycji noworocznych: 
-rozmowa kierowana z dziećmi – uświadomienie, że 
nadszedł Nowy Rok (kolędnicy, Sylwester, karnawał…) 
-składanie życzeń i ustalanie postanowień noworocznych 
-bajka ,,Stary i Nowy Rok” wg Misia i Margolci 
-zabawa ruchowa z piosenką ,,Nowy Rok” wg Misia  
i Margolci 
-opowiadanie ,,Cztery pory roku” wg Misia i Margolci 
-zabawa dydaktyczna ,,Jaka to pora dnia?” – doba  
(dzień-noc), rano, południe, wieczór 
-obserwowanie przesuwających się wskazówek zegara 
(klepsydra), próby odczytywania pełnych godzin 
-słuchanie i naśladowanie dźwięków zegarów i pozytywki 
-mierzenie czasu trwania różnych czynności 

Zima 
 
-nabywanie umiejętności społecznych 
 
-wspieranie w rozwoju czynności 
intelektualnych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 
-rozwijanie różnych form muzycznych i 
plastycznych 

-zimowe zabawy w ogrodzie przedszkolnym 
-eksperymenty ze śniegiem, wodą i lodem 
-spacer po okolicy – rozmowy nt. zmian w przyrodzie 
-dokarmianie ptaków 
-oglądanie i omawianie zimowych ilustracji 
-opowiadanie o swoich własnych zimowych zabawach 
-wykorzystanie piosenek zimowych do zabaw ruchowych, 
np. ,,Smutny bałwan”, ,,Tak się zachmurzyło”… 
-kreślenie rytmicznych znaków wg Doroty Dziamskiej 
,,Edukacja przez ruch” 
Rozwijanie mowy i myślenia 
-prowadzenie rozmowy kierowanej i swobodnej 
-wzbogacanie słownictwa 
-wypowiadanie się na określony temat 
-odpowiadanie na pytania 
-słuchanie krótkich opowiadań, bajek 
-rozwiązywanie zagadek zimowych z wykorzystaniem 
ilustracji 
-opowiadanie obrazków 
-układanie prostych historyjek obrazkowych 
-ćwiczenie pamięci: nauka wierszy, piosenek, układów 
tanecznych 
-rozumienie i zapamiętywanie poleceń 

Moja Babcia i Dziadek 
-kształtowanie przywiązanie do rodziny 
 
-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
-wspomaganie rozwoju mowy 
 
-wychowanie przez sztukę: różne formy 

-wprowadzenie pojęcia ,,rodzina” 
-Babcia, Dziadek – wysłuchanie wierszy i opowiadań 
literatury dziecięcej 
-rozmowa kierowana o babci i dziadku – nabywanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat 
-nauka składania życzeń 
-nauka wierszy i piosenek 
-wykonanie upominku dla dziadków 



plastyczne i muzyczne -zachęcanie do wspólnego spędzania czasu, do wspólnych 
spacerów 
-zabawy rytmiczne do tanecznych piosenek 
Przygotowanie Jasełek dla Babć i Dziadków „Pewnej 
gwieździstej nocy…” 
-przygotowanie kulinarnej niespodzianki 

W krainie Królowej Zimy 
 
-budzenie zainteresowania życiem ludzi 
i warunków klimatycznych na innych 
kontynentach 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 

-wiersz St. Raczyńskiego ,,Eskimosek” 
-opowiadanie o pingwinku Pik-Pok 
-wiersz ,,Plusk do wody” – Barbara Lewandowska 
-opowiadanie Wandy Chotomskiej ,,Przygody Pingwinka” 
-bajka muzyczna ,,Królowa śniegu” –oglądanie i 
omawianie ilustracji w książeczkach 
-zainteresowanie globusem 
-poznanie zwierząt żyjących na biegunach (wieloryb, foka, 
mors, pingwin…) 
-wykonanie różnorodnych prac plastycznych 
-zabawa tematyczna ,,Wyprawa na biegun” 

Zabawy z matematyką 
 
-wspomaganie rozwoju intelektualnego 
dzieci wraz z edukacją matematyczną 

3-latki 
-posługiwanie się słowami określającymi kierunek:  
do góry, na dół (zabawy na sankach, zabawy 
gimnastyczne) 
-wyodrębnianie przedmiotów do policzenia 
-liczenie liczebnikami w zakresie trzech i dalej  
w zależności od umiejętności dzieci 
-porównywanie liczebności zbiorów 
4-latki 
-obserwacja zmian skupienia ciał: zabawy z lodem 
-kształtowanie umiejętności prawidłowego 
rozpoznawania figur geometrycznych 
-utrwalanie liczebników głównych i porządkowych  
w zakresie 1-3 
-kształtowanie umiejętności przeliczania: o jeden mniej,  
o jeden więcej (zbiory) 

Świat pisma 
 
-kształtowanie gotowości do nauki 
czytania i pisania 
 

-doskonalenie umiejętności układania krótkich zdań  
do obrazka 
-wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach 
-układanie puzzli 
-kształtowanie schematu ciała i kierunków 
-zabawy rytmiczno-ruchowe (gimnastyka, rytmika, Batii 
Strauss), 
-dodatkowe zajęcia muzyczne (gra na instrumentach, 
współdziałanie w grupie) 

Świat wokół nas 
-budzenie zainteresowania życiem ludzi 
w innych krajach 
-przygotowanie do posługiwania się 
językiem angielskim 

 
-zabawy prowadzone w języku angielskim: powitanie, 
rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką 
-proste zwroty i czynności dnia codziennego wspierane 
mimiką, rekwizytami 

Wiem, co jem 
-zdobywanie doświadczeń kulinarnych 

-wielozmysłowe poznanie produktów 
-nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami 
-korzystanie z przepisów 
 



Umiejętności społeczne- Nasza 
drużyna 
Utrwalanie wprowadzonych 
umiejętności związanych z  proszeniem 
o pomoc, dziękowaniem , mówieniem 
„dzień dobry/do widzenia , 
utrwalaniem zasad  obowiązujących w 
przedszkolu. 

Magiczne słowo przeprasza otwierające przejście  
i naprawiające przyjaźń 

 Przepraszam -chciałem przejść 

 Przepraszam ,że ….. 
 

 

Język angielski 

 powitanie na melodię powitania “Wszyscy są. Witam was” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA:  

Here we are. Welcome all. 

This is time. Here we go. 

There is you. There is me. 

One two three. 

 “Arctic animals” flashcards: 

https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHTnBuSWgzV2IxdGc/view  i piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=iVBAg7zQXfI, 

https://www.youtube.com/watch?v=lies_kknzFk – pierwsza część 

 Piosenka i taniec – Kids Songs by the Learning Station: 

https://www.youtube.com/watch?v=He5Xu11HBkM  

 filmik i piosenka o małej śnieżynce – Super Simple Songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok    

 książeczka „Little snowflake, what do u see?: https://edytapikulska.weebly.com/blog/little-

snowfake-what-do-u-see 
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