
Plan pracy w grupie 4 i 5-latków na październik 2019 r. 

 

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 działalności 

Jesień 
 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 
 
-budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 
 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 
 
-rozwijanie różnych form 
plastycznych 
 
 

Poznawanie charakterystycznych cech jesieni: 
-jesienny spacer do parku, np. Królikarni, Dreszera 
-rozmowa kierowana o poczynionych obserwacjach 
-nazywanie prostych zjawisk  atmosferycznych 
-zdobywanie wiadomości o jesiennych zwyczajach – odloty ptaków 
-wielozmysłowe poznawanie ,,darów” jesieni 
-jesienne inspiracje muzyczno-ruchowe 
-wykorzystanie utworów literackich do realizowanych tematów 
-ćwiczenia ortofoniczne 
Rozróżnianie i nazywanie owoców i warzyw: 
-spacer do sklepu (zakup owoców) – określanie kształtu, koloru, 
smaku 
-zabawa dydaktyczna – rozpoznawanie owoców po dotyku 
-sałatka owocowa – wykorzystanie owoców do zajęć kulinarnych 
-warzywa na tacy – określanie kształtu, wielkości, smaku 
-rozmowa kierowana ,,dlaczego należy jeść warzywa i owoce” 
Stymulowanie funkcji poznawczych (wzbogacanie słownictwa, 
aktywizowanie myślenia, pamięci, ćwiczenie koncentracji, uwagi i 
spostrzegawczości) 
-rozmowy swobodne 
-wypowiadanie się na określony temat 
-rozwiązywanie zagadek jesiennych 
-układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych 
-udział w zabawach dydaktycznych 
-podejmowanie zabaw tematycznych 
-nauka na pamięć wierszy, piosenek, układów tanecznych, zabaw 
paluszkowych 
-zabawy orientacyjno-porządkowe z elementami marszu, biegu, 



podskoków z reakcją na sygnały dźwiękowe 
Twórcza aktywność dzieci: 
-wyrażanie własnych przeżyć za pomocą ekspresji twórczej poprzez 
własną inicjatywę i pomysłowość 
-rozwijanie zdolności planowania i organizowania pracy z 
możliwością doprowadzenia jej do końca (wzbudzanie zaufania do 
własnych możliwości twórczych) 
-doskonalenie umiejętności manualnych 

Ruch uliczny 
 
-nabywanie umiejętności 
społecznych 
 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 
 
 
 

Poznawanie podstawowych zasad ruchu ulicznego: 
-rozmowa kierowana o bezpiecznym poruszaniu się poza terenem 
przedszkola 
-wycieczka na skrzyżowanie 
-zwrócenie uwagi na sygnalizację świetlną, pasy, znaki drogowe, 
wyjaśnienie ich znaczenia, wskazanie bezpiecznych przejść dla 
pieszych 
-obserwacja ruchu ulicznego, pieszych, samochodów 
-rozróżnianie i nazywanie środków lokomocji, zwrócenie uwagi na 
takie pojazdy, jak: erka, policja, straż pożarna 
-poznanie telefonów alarmowych 
-zabawa dydaktyczna ,,Na skrzyżowaniu” (rozpoznawanie i 
nazywanie kolorów) 
-zabawy ruchowe z piosenkami o ruchu ulicznym (przeboje 
internetowe) 
-ćwiczenia dźwiękonaśladowcze 
-rozwijanie zagadek dźwiękowych 
-,,Zebra” – zajęcia kulinarne 
Nazywanie swojego miejsca zamieszkania (miejscowość, ulica) 
-zabawa dydaktyczna ,,List” 
-rozmowa kierowana ,,Co to jest adres – każdy powinien go znać” 

JA TY MY 
 
-rozwijanie umiejętności 
społecznych 
 

Kształtowanie świadomości własnego ciała: 
-zabawy z lustrem – opisywanie siebie 
-zabawa paluszkowa ,,Paluszek zginam” 
-zabawy rytmiczno-taneczne 
-rozmowa kierowana ,,Czy jesteśmy tacy sami?” 
-zabawa dydaktyczna ,,Kto to jest” 
-rysowanie portretu swojego, koleżanki, kolegi 
-zagadki słowne – nazywanie i pokazywanie części ciała 
-zabawy rytmiczno-taneczne 

Matematyka: 
 
▪ wspieranie w rozwoju 
czynności intelektualnych 
 
▪ rozwijanie różnych form 
plastycznych 
 

1.Rytmiczna organizacja czasu: 
-nazywanie aktualnej pory roku (lato), nazwy miesiąca (październik) 
– kartka z kalendarza + nastrój 
2.Próby tworzenia zbioru w oparciu o pojęcia ogólniejsze 
(porządkowanie np. zbioru owoców, warzyw, liści, …) 
3.Podział zbioru na podzbiory wg różnych własności (np. 
segregowanie warzyw, owoców wg kształtu, koloru…) 
4.Klasyfikacja zbiorów przedmiotów wg ich liczebności 
(porównywanie, odwzorowywanie poprzez proste sposoby: przez 
przykładanie, nakładanie, wymianę jeden za jeden, łączenie w pary) 
5.Porównywanie dwóch zbiorów różnych przedmiotów poprzez 
łączenie w pary po jednym elemencie z każdego zbioru (zbiory 
równoliczne, coraz dokładniejsze rozróżnianie porównywanie i 



nazywanie (używanie określeń mniej, więcej, tyle samo) 

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

 
Wspieranie ciekawości, budzenie pozytywnej motywacji do nauki 
języków obcych poprzez: 
-zabawy prowadzone w języku obcym: rymowanki, piosenki, proste 
polecenia, oglądanie obrazków,  

 Świat pisma 
-kształtowanie gotowości do 
nauki czytanie i pisania  

1.Zabawy z wizytówkami 
2.Nazywanie świata 
3.Zabawy słuchowe 

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

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

Wiem co jem 
-zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

-wielozmysłowe poznawanie produktów 
-nabywanie umiejętności posługiwania się sztućcami 
-korzystanie z przepisów kulinarnych                

Aktywność ruchowa i 
muzyczno-ruchowa 
-wychowanie przez sztukę - 
różne formy aktywności: 
śpiew, gra na instrumentach, 
taniec 
-kształtowanie czynności 
samoobsługowych 
-kształtowanie sprawności 
fizycznej 
-wspomaganie rozwoju 
intelektualnego 

 
-aktywne słuchanie muzyki poważnej wg opracowania Batii Strauss 
 
-zabawy muzyczne – proste gesty połączone z melorecytacją 
 
-gra na instrumentach do wybranego utworu 
 
-zilustrowanie muzyki wg Doroty Dziamskiej do jesiennych 
utworów 
 
-zabawy słuchowe (rozpoznawanie głosów, piosenek, 
instrumentów, dźwięków z otoczenia….) 

 

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.  

Vacations and weather: 

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

