
Plan pracy na czerwiec 2019r. 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 

Mali artyści 
 
-budzenie wrażliwości 
estetycznej poprzez poznawanie 
różnorodnych ekspresji: 
muzycznej i plastycznej 
 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 
 
-kształtowanie odporności 
emocjonalnej 

-atrakcje związane ze świętem dzieci (w sali i w ogrodzie) 
-zabawy muzyczne i ruchowe uczące współpracy 
-rozwijanie ekspresji emocji poprzez opowieści ruchowe 
(zabawy ruchowe z fabułą) 
-rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci 
-zabawy manipulacyjno-konstrukcyjno-plastyczne: 
▪ malowanie farbami na wybrany temat 
▪ kolorowanie w ograniczonej powierzchni 
▪ samodzielne rysowanie do tematu 
▪ wydzieranki z kolorowego papieru 
▪ cięcie nożyczkami 
▪ lepienie z plasteliny, masy solnej 
▪ eksperymentowanie z mieszaniem kolorów 
▪ składanie papieru techniką orgiami 
▪ zabawy stolikowe 
▪ zabawy ,,dywanowe” 
-tworzenie muzyki poprzez klaskanie, tupanie, pstrykanie 
-próby akompaniowania na instrumentach do muzyki poważnej 
wg opracowania Batii Strauss 
-bajka ,,O bębenku i Agacie” wg Misia i Margolci 

Tato już lato! 
 
-kształtowanie przywiązania do 
rodziny 
 

-dostrzeganie zjawisk atmosferycznych zachodzących  
w przyrodzie 
-utrwalanie nazw pór roku 
-zabawa ruchowa z piosenką ,,Po łące biega lato” 
-swobodne rozmowy z dziećmi o tacie, jego pracy, wspólnych 



-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
 
-wychowanie przez sztukę: różne 
formy plastyczne i muzyczne 

zabawach i ulubionych rzeczach 
-portret ,,Jak wygląda mój tata?” 
-zabawa dydaktyczna ,,Czym interesuje się mój tata?” 
-zabawa pantomimiczna ,,Co lubię robić z tatą” 
-wykonanie drobnych upominków 
-piosenki z zabawami ruchowymi, np. ,,Tato, już lato”,  
,,Co powie tata” 
-wprowadzenie literatury do tematu 
-ćwiczenia ortofoniczne, np. ,,Naprawiamy stołek” 

Wakacje 
 
-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
 
-wspomaganie rozwoju mowy 
 

-rozmowa kierowana ,,Gdzie lubię wyjeżdżać i dlaczego?”  
-wzbogacanie słownictwa i wiedzy podczas omawiania ilustracji 
z różnorodnymi krajobrazami 
-zachęcanie do śmiałych wypowiedzi 
-ćwiczenia ortofoniczne (szum wody, odgłosy pojazdów, odgłosy 
zwierząt) 
-zabawa dydaktyczna ,,Pakowanie walizki” 
-zabawa ruchowa z piosenką, np. ,,Nad rzeczką słoneczko”, 
,,Jedzie pociąg z daleka” 
-odgadywanie zagadek wakacyjnych 
-przypomnienie domowego adresu 
-rozmowa nt.  właściwego ubierania się i zachowania w różnych 
miejscach w czasie wakacji  
-zachęcanie do podejmowania znanych zbaw podwórkowych, 
np. w klasy, gra w chowanego, w berka kucanego, ringo… 

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

3-latki 
-sprawne posługiwanie się liczebnikami głównymi 
-utrwalanie schematu ciała podczas zabaw ruchowych 
-przyswajanie orientacji przestrzennej przy różnorodnych 
okazjach dnia codziennego 
-gra w proste gry planszowe 
-utrwalanie pojęć: dużo-mało, mniej-więcej, tyle samo 
-dokonywanie prostych kwalifikacji, np. ,,Co do czego pasuje  
i dlaczego?” 
4-latki 
1.,,Czarodziejski worek” – nazywanie zabawek, ustawianie 
rytmów, przeliczanie 
2.Składanie pociętych obrazków w sensowną całość 
3.Battia Strauss – zauważanie rytmu ruchowego i jego 
kontynuacja 
4.,,Ile to jest” – przeliczanie w możliwie szerokim zakresie, 
stosownie do potrzeb i możliwości dzieci 

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

-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 N 
-działania konstrukcyjno-plastyczne 
-ćwiczenia rozwijające pamięć wzrokową 
-ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej 



-rozwój procesów poznawczych 

Świat wokół nas 
-budzenie zainteresowania 
życiem ludzi w innych krajach 

Wspieranie ciekawości i budzenie pozytywnej motywacji do 
nauki języków obcych poprzez: 
-zabawy prowadzone w języku angielskim 
-zorganizowane zajęcia dydaktyczne 

Wiem, co jem 
-zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

-nazywanie produktów 
-określanie smaku, wielkości, koloru, kształtu 
-wykonywanie określonych czynności według ustalonego 
wspólnie planu   

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

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

 

 

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. 

 Walk around the farm: https://www.youtube.com/watch?v=EwIOkOibTgM 

 Gra What milk the cow gives?: 

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

 Family – flashcards and songs: 

https://2.bp.blogspot.com/-gLDOLarAItQ/WHIb--

x1L_I/AAAAAAAAP1g/2_UTfVKQHNcX_l8x7LXnnjNTGVIS-5RIACLcB/s1600/family.jpg 

 

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

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