
Plan pracy na maj 2019 r. w grupie Kotów (3, 4-latki) 

 

Zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci  

w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo w szczególności poprzez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy. 

Temat Cele i proponowane formy realizacji 

Tradycje majowe 
 
-pogłębianie poczucia tożsamości 
narodowej 

-rozmowa kierowana - wzbogacanie wiedzy nt. swojego kraju  
i miejscowości (ojczyzna, kraj, stolica-Warszawa, rzeka-Wisła, 
Warszawska Syrenka…) 
-nazywanie i rozpoznawanie symboli narodowych (barwa, 
hymn, godło) 
-wykonanie biało-czerwonych chorągiewek 

Nasza drużyna – poznawanie 
swoich praw i obowiązków 
-rozwijanie świadomości 
posiadania i ochrony swoich praw 
-doskonalenie odporności 
emocjonalnej w różnych 
sytuacjach życiowych 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 

-rozmowa kierowana połączona z rysunkiem narastającym 
,,Wszystkie dzieci mają prawo do…” 
 
-wiersz ,,Prawa dziecka” M. Brykczyński 
-wiersz ,,Mam prawo do…” J. Poloczek 
-piosenka ,,Mały człowiek” 
-piosenka ,,Tyci-Tycia” 

Majowa łąka 
 
-rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych 
 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 

-spacer po okolicy – rozróżnianie i nazywanie kwiatów 
łąkowych (rumianek, mniszek lekarski, stokrotka…) 
-obserwacja owadów (pszczoła, osa, bąk, mrówka, konik polny, 
ślimak, motyl, gąsienica…) – opisywanie wyglądu, trybu życia 
-lekcja ciszy wg Marii Montessori – umieszczenie w wazonie 
gałązek bzu 
-rozmowy kierowane i swobodne z dziećmi podczas oglądania 
książeczek, ilustracji o tematyce przyrodniczej 
-rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych o kwiatach  
i owadach 
-naśladowanie głosów ptaków i owadów, szumu trawy, 
klekotu bociana, brzęczenia pszczoły, cykania świerszcza 
-ćwiczenia oddechowe np. wąchanie kwiatów, zdmuchiwanie 



dmuchawca 
-zabawy improwizowane z reakcją na sygnał dźwiękowy 
-prace plastyczne (,,Biedronka”,  ,,Motyl”, Gąsienica”, 
,,Pszczoła”, ,,Tęcza”…) 
-wyrażanie ,,wiosennego” nastroju w rytm muzyki za pomocą 
ruchu, gestów i mimiki do piosenek np. z repertuaru Misia i 
Margolci Agnieszki Galicy, Fasolek, Batii Strauss i Doroty 
Dziamskiej 
-dostrzeganie charakterystycznych zmian atmosferycznych 

Mama 
 
-kształtowanie przywiązania do 
rodziny 
 
-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
 
-wychowanie przez sztukę: różne 
formy plastyczne i muzyczne 

-rozmowa kierowana ,,Co lubię robić z mamą” 
-zabawa słowna ,,Moja mama jest…” – nabywanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat 
-ułożenie wiersza o mamie 
-układanie życzeń 
-zachęcanie do niesienia pomocy mamie w niektórych pracach 
domowych 
-zabawa ,,Kalambury” - ,,Co robi moja mama?” (nazywanie 
czynności: prasuje, pierze, jeździ na rowerze, czyta książkę…) 
-projektowanie laurki z zastosowaniem różnorodnych środków 
i technik plastycznych 
-wysłuchanie poezji i opowiadań literatury dziecięcej dot. 
tematu mamy 

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

3-latki 
1.Nabywanie umiejętności posługiwania się słowami 
określającymi ciężar przedmiotów: ciężki-lekki (zabawy  
w piaskownicy, zabawy z piłką lekarską, zabawa dydaktyczna 
,,Piórko i kamień) 
2.Utrwalanie określeń czasu: długo-krótko i wielkości duży 
-mały, gruby-cienki 
3.Utrwalanie kierunków: w przód-w tył 
4.Utrwalanie liczebnika 2 
4-latki 
1.Skupianie uwagi na szeregach i wychwytywanie 
powtarzających się układów przestrzennych (układanie 
przedmiotów, wysłuchiwanie rytmu i jego kontynuowanie  
– słuch, zauważenie rytmu ruchowego i jego kontynuowanie  
– zabawy rytmiczne wg B. Strauss 
2.Składanie pociętych obrazków w sensowną całość (dzieci 
oglądają obrazek, obserwują, jak rozpada się na części w 
trakcie rozcinania, składają w całość) 
3.Historyjki obrazkowe – zestawienie trzech i więcej obrazków 
4.Kształtowanie umiejętności liczenia w możliwie szerokim 
zakresie, stosownie do potrzeb i możliwości dzieci 

Świat pisma 
-doskonalenie orientacji 
przestrzennej 
 
-doskonalenie sprawności 
manualnych, motoryki małej 
 
-kształtowanie gotowości do nauki 

-rozpoznawanie wizytówki z własnym imieniem (zabawy 
ruchowe, sprawdzanie listy obecności, odnajdywanie swojej 
wizytówki wśród innych…) 
-zabawy rytmiczno-gimnastyczne 
-gry i zabawy stolikowe 
-zabawy paluszkowe 
-rozumienie i wykonywanie poleceń Nauczyciela 
-działania konstrukcyjno-plastyczne 



czytania i pisania -ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową 
-ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 
-rozwój procesów poznawczych 

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

Wspieranie ciekawości i budzenie pozytywnej motywacji  
do nauki języków obcych poprzez: 
-zabawy prowadzone w języku angielskim (powitanie, 
rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką, czynności dnia 
codziennego 
-zorganizowane zajęcia dydaktyczne 

Wiem co jem 
-zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

 
-wielozmysłowe poznawanie produktów   
 
 

Masaż (zajęcia relaksacyjne) 
-nabywanie umiejętności działania 
na rzecz drugiej osoby 

-poprawa koncentracji i świadomości ciała 
-nabywanie umiejętności świadomego odprężenia 
-słuchanie bajek relaksacyjnych 

  

Wiersz „Prawa dziecka” M. Brykczyńskiego (nauczyciel) 

 

Niech się wreszcie każdy dowie  

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los zmienić, 

Spisali dla nich 

mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta, 

Spróbujcie dobrze zapamiętać. 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,  

A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.  

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić wyzywać, 

I każdego mogę na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabraniać spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać aby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 

Tak się tu w wierszu poukładały, 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 



Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej jak umiecie. 

 

Wiersz Jarosława Poloczka „Mam prawo do”   (dzieci) 

 

To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 

Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. 

Chcę się bawić w piaskownicy, 

dom zbudować dla dżdżownicy. 

Z kolegami w piłkę grać 

i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody, 

stać na deszczu dla ochłody 

Chcę na łące zrywać kwiaty 

i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule, 

i się z mamą pieścić czule. 

Chcę by mi czytano bajkę, 

o kocie, co palił fajkę. 

Chcę też domek mieć na drzewie, 

i co jeszcze chcę mieć nie wiem. 

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć: 

Prawo do godnego życia, 

Bez wojen, głodu i bicia, 

Bez strachu, smutku i łez. 

Cześć!!!  

Piosenka ,,Mały człowiek” 

 

1. Chociaż mało mamy lat, tak naprawdę niewiele, 

choć lubimy w piłkę grać i pojeździć rowerem, 

choć na wszystko mamy czas, tyle zabaw nas czeka... 

Wiemy, że każdy z nas, wyrośnie każdy z nas, 

na wielkiego, wielkiego, na człowieka. 

 

Ref. Bo co może, 

co może mały człowiek, 

tak jak ja albo ty? 

Może pani, a może pan podpowie, 

my zgodzimy się z tym. 



 

2. Na podwórku fajnie jest - można sobie pobiegać, 

można w kapsle pograć też i pochodzić po drzewach. 

Można łapać do swych rąk kolorowe motyle... 

Albo się ukryć tak, by nikt nie widział nas, 

i polecieć do słońca choć na chwilę. 

 

Ref. Bo co może... 

 

3. Właśnie tyle lat co my ma i Bolek, i Lolek, 

a więc może ja lub ty odegramy ich role. 

Albo któryś będzie kimś najważniejszym na świecie... 

Będzie miał tyle sił, dołoży wszystkich sił, 

aby były szczęśliwe wszystkie dzieci. 

 

Ref. Bo co może, 

co może mały człowiek, 

tak jak ja albo ty? 

Ktoś powiedział, że robiąc to, co robi, 

właśnie uczy się żyć 

 

Piosenka ,,Tyci – Tycia” 

Mam zawsze grzeczna być  

ze stołu łokcie brać  

wyglądać ładnie mam  

prymusem mam sie stać  

i nie wolno mi jeść much  

nie mlaska dzielny zuch  

znów muszę łóżko słać  

znów pod prysznicem stać  

wyłączać mam TV  

rysować nie chcę dziś  

do łóżka nie zrób si  

bo kara grozi Ci  

nie wolno złościć się  

i źle wyrażać się  

i wciąż po ciemku spać  

nie można wcześnie wstać...  

JESTEM MAłA...WIESZ?  

 



Tyci tyci tycia  

tyci tyci mała  

taka taka tycia  

taka taka mała  

tyci tyci tycia  

tyci tyci mała  

mała bawić by się chciała  

 

Do końca trzeba jeść  

i ładnie witać się  

szorować zęby wciąż  

bo syknie na mnie wąż  

ja nie chcę czapki nie  

a nikt nie słucha mnie  

bądź cicho mówią znów  

i nie kłam tak jak z nut  

jak bekam krzyczą-Wstyd!  

przepraszać każą mi  

w zeszycie nie mieć plam  

sznurować buty mam  

nie wolno biegać mi  

i krzyczeć z całych sił  

na dworze brudzić się  

i z błota ciastek jeść  

JESTEM MAłA...WIESZ?  

 

Tyci tyci tycia  

tyci tyci mała  

tyci tyci tycia  

tyci tyci mała  

tyci tyci tycia  

tyci tyci mała  

mała bawić by się chciała x2  

 

eeeee...nanana...x3  

...nanana...nanana...nanana  

 

JESTEM MAłA...WIESZ?  

taka taka taka  

taka taka mała x3  

mała bawić by się chciała  



taka taka taka  

taka taka mała x3  

mała bawić by się chciała 

 

„Patrz słońce się śmieje” 

Patrz słońce się śmieje  
i śmiejmy się my.  
My wszystkie, wszystkie dzieci.  
Dni chcemy mieć jasne  
i piękne mieć sny  
i pokój, pokój w świecie. 

Czy skośne masz oczy,  
czy czarna buzia twa,  
siostrzyczko, braciszku  
to dla was piosnka ta. 

Patrz słońce się śmieje…. 

Czy mieszkasz w Afryce  
czy w Azji mieszkasz hen.  
Usłyszysz na pewno  
radosny śpiew nasz ten. 

Patrz słońce się śmieje… 

 

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. 

 Spring songs, stories and poems:  

https://www.youtube.com/watch?v=A16Cu6Ic1pA - piosenka 

https://edytapikulska.weebly.com/uploads/7/4/6/8/74684899/little_pea_interactive.pdf – 

historyjka Little pea 

Five Little Butterflies poem  

Five little butterflies by the door, 

One flew away and then there were four. 

Four little butterflies by the tree 

One flew away and then there were three. 

Three little butterflies up in the blue, 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=A16Cu6Ic1pA
https://edytapikulska.weebly.com/uploads/7/4/6/8/74684899/little_pea_interactive.pdf


One flew away and then there were two. 

Two little butterflies out in the sun, 

One flew away and then there was one. 

One little butterfly now all alone, 

She was so lonely, she flew back home. 

 Gra What is green?: 

https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHbDFZZFZCZl9Ta1E/view  

 Pepa Pig – Spring is here: 

https://www.youtube.com/watch?v=PphizJr7LQo  

 

https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHbDFZZFZCZl9Ta1E/view
https://www.youtube.com/watch?v=PphizJr7LQo

