
    

                                    Plan pracy na październik 2019 w grupie 3-latków      

                                     Plan pracy został oparty na obowiązującej Podstawie programowej wychowania  

                                     przedszkolnego i na Programie wychowania przedszkolnego Trampolina. 
                                   

                                        Wszystkie treści i formy działań są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci objętych  

                                         pomocą psychologiczno-pedagogiczną . 

( kształtowanie umiejętności społecznych, czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, rozwój mowy i myślenia, 

kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, sprawności fizycznej, manualnej, dbałość o bezpieczeństwo, wychowanie przez sztukę, edukacja 

matematyczna i przyrodnicza, wychowanie moralne, rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, przygotowanie do 

nauki czytania i pisania, aktywność muzyczno-ruchowa )                                                                   

 

Tematy,  obszary rozwoju 

dziecka 

 

                                    Formy realizacji 

 

Ocena 

 

Adaptacja dzieci 

w grupie przedszkolnej 

 

kształtowanie umiejętności 

społecznych 

kształtowanie czynności 

samoobsługowych 

wspomaganie rozwoju mowy 

 i umiejętności komunikacyjnych 

 

 

 

Bezpośrednie i pośrednie 

poznawanie najbliższego  

otoczenia jesienią 

rozwijanie mowy i myślenia 

poznawanie zasad  bezpiecznego 

pobytu  w ogrodzie 

rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych 

doskonalenie sprawności 

manualnych 

 

 

 

 

 zabawy i działania mające na celu integrację dzieci  

i dorosłych w grupie, witanie się z nauczycielem, zabawy 

na poznawanie imion 

 powitanie w kręgu, swobodne wypowiedzi dzieci, ustalanie 

planu dnia i kolejność wydarzeń 

 wdrażanie do działań samoobsługowych, ubieranie się 

 i rozbieranie, korzystanie z toalety, jedzenie 

 nabywanie umiejętności wyrażania słownie własnych 

potrzeb 

 poznawanie sali, ustawienia zabawek, zasad poruszania się 

w sali, szatni 

 poznawanie przedszkola i ogrodu przedszkolnego 

 wprowadzenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu 

 i ogrodzie 

 okazjonalne uczenie się zwrotów grzecznościowych 

 

 

 poznawanie sal i innych pomieszczeń w przedszkolu 

 obserwowanie przyrody w ogrodzie (drzewa, liście, 

kasztany, żołędzie, orzechy, deszcz, wiatr, chmury) 

 zbieranie spadających liści, okazjonalne przeliczanie, 

segregowanie, porównywanie, nazywanie kolorów, 

układanie kompozycji, grabienie, suszenie 

 Teatrzyk minutka „O jabłuszku i ogrodowym ludku” 

E.Szerburg-Zarębiny, „Jabłko” W.Szetiejew, „Dom pod 

grzybkiem” W.Szetiejew, „Zielono mi” 

 zmysłowe (wzrok, dotyk, smak) poznawanie owoców, 

nazywanie i różnicowanie: jabłko, gruszka, śliwka 

 zmysłowe poznawanie warzyw 

 poznawanie piosenek, wierszyków i tańców: „Kasztany”, 

„Małe czerwone jabłuszko”, „Wpadła gruszka do 

fartuszka” 

 działania plastyczne: malowanie, naklejanie, kolorowanie 

 

 



    

 

Kształtowanie pojęć 

matematycznych 

kształtowanie orientacji 

przestrzennej 

 

 

 

Aktywność ruchowa 

doskonalenie sprawności ruchowej 

korygowanie wad postawy 

 

 

 

Aktywność muzyczna 

kształtowanie wrażliwości 

muzycznej 

rozbudzanie zainteresowań grą na 

instrumentach 

słuchanie i śpiewanie piosenek 

 

 

 zabawy kształtujące świadomość schematu własnego ciała: 

oglądanie i nazywanie części ciała, wyróżnianie ich u misia  

i lalki, różnicowanie płci, konstruowanie wizerunku ludzi 

 i zwierząt 

 okazjonalne przeliczanie dużo-mało 

 poznawanie przestrzeni wokół nas: na, pod, obok, przed, za  

 rytmy: dostrzeganie tego, co się powtarza i kontynuowanie 

rytmu z kasztanów, klocków 

 

 

 swobodne zabawy w sali i w ogrodzie 

 zabawy ruchowe zorganizowane, zabawy ogólnorozwojowe 

marsz, bieg, skoki obunóż, ustawianie się w kole, w pociąg 

 reagowanie na sygnały 

 ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne 

 

 

 

 zabawy muzyczno-ruchowe przy muzyce 

 zabawy inscenizowane do piosenki „Małe, czerwone 

jabłuszko”, „Pan Mateusz” 

 prosty taniec „Siedmiokroczek” 

 rozpoznawanie skrajnych rejestrów, dźwięki 

niskie(niedźwiadki chodzą na czworakach), dźwięki 

wysokie (fruwają ptaszki) 

 marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek 

 reagowanie na dźwięk różnych instrumentów, ustawianie 

się w kole, w pociąg 

 śpiewanie piosenek „Do przedszkola idzie maluch”, „Marsz 

dzieci”, „Zła pogoda” 

 

 

Język angielski  

Powitanie na melodię: “Wszyscy są. Witam was”  

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

 

We are here. Welcome all.  

This is time. Here we go.  

There is you. There is me.  

One two three. 

Powitanie z tańcem i piosenką – Super Simple Songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 

- Weather: Over the deep blue sea - https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA, How’s the weather today: 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  

- My body - flashcards - https://fullofideas.pl/2014/09/my-body-flashcards-and-pp-presentation/, songs: 

https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI, https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw  

 Piosenka z pokazywaniem „Leaf little leaf: https://www.youtube.com/watch?v=A-J17BIxDhk  

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=lCPJhybHBkA
https://fullofideas.pl/2014/09/my-body-flashcards-and-pp-presentation/
https://www.youtube.com/watch?v=fpd0aWJIGnI
https://www.youtube.com/watch?v=x8b4f5fhYuw
https://www.youtube.com/watch?v=A-J17BIxDhk

