
 
                               Plan pracy na czerwiec 2020 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 nawyków 
kształtowanie umiejętności 
społecznych 
kształtowanie czynności 
samoobsługowych 
wspomaganie rozwoju mowy 
 i umiejętności komunikacyjnych 
 

 

 

 

 

 Wakacje, lato 
rozwój poznawczy, wspomaganie 

rozwoju mowy, rozbudzane 

zainteresowań przyrodniczych, 

obserwacje, odkrywanie przyrody, 

poszerzenie wiedzy o przyrodzie, 

rozwijanie umiejętności 

plastycznych 

 

 

 

 

 

 

 
• pomagamy innym 
• dbanie o to, aby rzeczy były na swoim miejscu 
• wprowadzenie zasad grupowych: mówimy cichym 

głosem, biegamy w ogrodzie i na sali gimnastycznej 
• powitanie w kręgu, swobodne wypowiedzi dzieci, 

ustalanie planu dnia i kolejność wydarzeń 
• właściwe zachowanie się przy stole i kształtowanie 

nawyku poprawnego trzymania łyżki 
• wdrażanie do higieny rąk jako zapobieganie chorobom 
• wdrażanie do działań samoobsługowych, ubieranie się 

 i rozbieranie, poznawanie kolejności zakładania ubrań 
korzystanie z toalety, jedzenie, wycieranie nosa 

• nabywanie umiejętności wyrażania słownie własnych 
potrzeb 

• okazjonalne uczenie się zwrotów grzecznościowych 
 
 

• obserwacje przyrodnicze w ogrodzie: słońce, deszcz, 
chmury, wiatr, burza 

• poznawanie wakacyjnych miejsc: morze, jezioro, góry, 
wieś, las 

• podróże małe i duże, czym pojedziemy na wakacje: 
samochód, pociąg, samolot, łódka, kajak 

• zabaw podwórkowe: z piłką, gumą, w berka, w 
chowanego, gra w kapsle 

• piknik w ogrodzie 
• opowiadanie obrazka, rozwijanie zasobu słownika 
• rozwiązywanie prostych zagadek 
• oglądanie książek, wypowiadanie się na temat ilustracji, 

szukanie rzeczy, postaci, ustalanie co było wcześniej, a co 
później 

• zabawa w teatr, naśladowanie wybranej postaci 
• wykonanie prac plastycznych różnymi technikami 

 



 Święto mojego taty 
kształtowanie przywiązania do 

rodziny, rozwijanie mowy i 

myślenia, nabywanie odwagi w 

wypowiadaniu własnych myśli, 

doskonalenie sprawności 

manualnych 

 

 

Kształtowanie pojęć 

matematycznych 

 

 

Aktywność ruchowa 
doskonalenie sprawności ruchowej 

korygowanie wad postawy 

rozwijanie koordynacji ruchowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktywność muzyczna 
kształtowanie wrażliwości 

muzycznej 

rozbudzanie zainteresowań grą na 

instrumentach 

 
 

• swobodne wypowiedzi na temat rodziny 
• co robi mój tata, co ja robię z tatą 
• wykonanie portretu taty, określanie wyglądu, kolor oczu, 

włosów 
• nauka wiersza 

 
 
 
 

• świadome poruszanie się w przestrzeni 
• kształtowanie schematu ciała, rysowanie człowieka 
• układanie przedmiotów w szeregu 

 
 
 

• swobodne zabawy w sali i w ogrodzie 
• zabawy i ćwiczenia orientacyjno-porządkowe:  

reagowanie na sygnały 
• zabawy i ćwiczenia z elementami równowagi: chodzenie 

po torze prostym i krętym, przekraczanie niskich 
przeszkód, przechodzenie po podwyższonej powierzchni 
oraz powierzchni pochyłej 

• zabawy i ćwiczenia na czworakach: chód na czworakach, 
naśladowanie chodu zwierząt, przechodzenie pod 
przeszkodami, przekraczanie płaskich przeszkód 

• zabawy i ćwiczenia bieżne: swobodne biegi w grupie, 
biegi na wprost i po kole, hamowanie biegu i 
zatrzymywanie się na sygnał 

• zabawy i ćwiczenia z elementami rzutu, celowania i 
toczenia piłki: swobodne podrzuty i rzuty w kierunkach 
dowolnych, rzuty w przód oburącz i jednorącz, toczenie 
piłek w chodzie i w parach 

• zabawy i ćwiczenia z elementami wspinania się: 
wchodzenia na schodki, płotki i drabinki, poprawne 
chwytanie szczebla 

• zabawy i ćwiczenia z elementami skoku i podskoku: 
swobodne formy podskoków dowolnych, skoki obunóż w 
przód, z twardego podłoża na miękkie, zeskoki na 
miękkie podłoże z ławeczki 

• gry i zabawy ruchowe, zabawy naśladowcze 
 

• zabawy muzyczno-ruchowe 
• taniec i pląsy do swobodnej muzyki 
• utrwalanie poznanych pojęć: wysoko-nisko, głośno-cicho, 

szybko-wolno, reagowanie ruchem na te kontrasty 
• zagadki słuchowe-rozpoznawanie dźwięku kilku 

instrumentów 
• klaskanie miarowe, w wolnym i szybkim tempie 
• marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek 



słuchanie i śpiewanie piosenek 

 

Świat pisma 

• śpiewanie piosenek: Wakacje 
• zabawy z imionami, rozpoznawanie własnej wizytówki 

 
 
Język angielski: 

• Powitanie: „Hello, hello. Can you clap your hands”: https://www.youtube.com/wa-
tch?v=fN1Cyr0ZK9M / 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. 

 
Nowe powitanie: “Hello to YOU!” by Elf Station: 
https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc&fbclid=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8
LWghVNV90EHTcKjyjFLR-N9muBe4eQJ6kFE  
 

• Playground: 

https://www.youtube.com/watch?v=WdvGYRaRHUs  
https://www.youtube.com/watch?v=Sqp0VRyLjBA  
 

 
 

• Vacations – bingo, songs and flashcards:  
https://www.youtube.com/watch?v=fWuiq2tW8LQ  
https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHWDhYV19TQUNOYjg/view  
https://drive.google.com/file/d/0B02XbDg_ElTHR1JFR0hJdTVIa2c/view  
https://www.youtube.com/watch?v=XXZQbKvTBtU  
 

• Nursery rhymes – Are we there yet? 
https://www.youtube.com/watch?v=_Tr9Ncoo-yw  


