
                                    Plan pracy na listopad 2020 w grupie 4-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 

 

Moje przedszkole 

adaptacja  dzieci w grupie 

przedszkolnej 

kształtowanie umiejętności 

społecznych 

kształtowanie czynności 

samoobsługowych 

wspomaganie rozwoju mowy 

 i umiejętności komunikacyjnych 

 kształtowanie odporności 

emocjonalnej 

integracja w grupie przedszkolnej 

wyrabianie poczucia 

bezpieczeństwa 

 

 

 

 

 

 

Jesień w ogrodzie i lesie 

wspomaganie rozwoju czynności 

intelektualnych, 

wspomaganie rozwoju mowy, 

 

 Nasza drużyna: magiczne słowo „poproszę”, czy mogę?, 
proszę o pomoc 

 nawiązywanie serdecznego i bliskiego kontaktu  
z nauczycielami 

 poznawanie dzieci w grupie, przypomnienie ich imion 

 nabywanie umiejętności wyrażania słownie własnych 
potrzeb i emocji 

 nabywanie zaufania do nauczyciela i przekonania,  
że zawsze zostaną wysłuchanie 

 słuchanie nauczyciela i wykonywanie poleceń 

 zapoznanie z rytmem dnia i zwyczajami w grupie 

 poznawanie sali, ustawienia zabawek, zasad poruszania się 
w sali, szatni 

 poznawanie przedszkola i ogrodu przedszkolnego 

 wprowadzenie zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu 
 i ogrodzie 

 poznawanie sposobów korzystania z zabawek 

 nabywanie umiejętności oczekiwania na zabawkę 

 uczenie się zwrotów grzecznościowych 

 wyrabianie nawyku witania się z osobami dorosłymi 
 i dziećmi 

 wdrażanie do samodzielnego wykonywania czynności 
codziennych: ubieranie, jedzenie, mycie, korzystanie  
z toalety, korzystanie z chusteczki do nosa 

 radzenie sobie w sytuacjach pełnych napięcia, nabywanie 
umiejętności wspólnych zabaw i gier 

 wdrażanie do zabaw porannych, zabaw paluszkowych  
i stolikowych 

 
 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią 

 jesienne zwyczaje zwierząt, gromadzenie zapasów, 
zasypianie na zimę: wiewiórki, jeża, niedźwiedzia, 

 



wychowanie do poszanowania 

roślin i zwierząt, 

wychowanie przez sztukę: różne  

formy plastyczne  

wychowanie zdrowotne, 

poznawanie zasad zdrowego 

żywienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkamy w Polsce 

-wychowanie rodzinne, 

obywatelskie i patriotyczne 

 

Kształtowanie pojęć 

matematycznych 

wspieranie w rozwoju czynności 
intelektualnych 

rozwijanie orientacji przestrzennej 

dostrzeganie rytmu 

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej 

-wspomaganie rozwoju czynności  

intelektualnych 

 

Aktywność ruchowa 

doskonalenie sprawności ruchowej 

korygowanie wad postawy 

rozwijanie koordynacji ruchowej 

 

 

 „O gościach co nie przyszli na ucztę”, „Kolczatek szuka 
mieszkania”, Zwierzęta robią zapasy”, „Jeżyk wyrusza w 
świat” 

 kolory jesieni: owoce, warzywa, kwiaty, liście, 
rozpoznawanie, segregowanie, porównywanie 

 zmiana pogody i temperatury, używanie określeń: często 
pada deszcz, wieje silny wiatr, chłodno, wilgotno, mgła, 
krótszy dzień 

 rozpoznawanie i nazywanie warzyw, zmysłowe 
poznawanie warzyw – kapusta kiszona i surowa 

 próba rozwiązywania i układania zagadek 

 wypowiadanie się na podany temat 

 ustalanie kolejności wydarzeń, opowiadanie historyjki 
obrazkowej, słuchanie opowiadań 

 zajęcia kulinarne: pieczenie ziemniaków 

 wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami: 
rysowanie kredkami, malowanie,  wydzieranie, wycinanie 

 teatrzyk  „ Na straganie”, „Pod grzybkiem” 
 
 

 opowiadanie o swoim domu, podwórku, kolegach  
z podwórka, nazywanie swojego miasta, ulicy 

 spacer w najbliższej okolicy (miejsc pamięci, zapalenie 
zniczy) 

 rozpoznawanie godła i barw narodowych,  
       rozumienie pojęcia „Ojczyzna”, wykonywanie 
       chorągiewek, słuchanie hymnu narodowego 
 
 

 rytmy, dostrzeganie tego, co się powtarza, 
 kontynuowanie rytmu, próby przekładania dostrzeżonych 
regularności z jednej reprezentacji na drugą 

 przyczyna i skutek, przewidywanie następstw 

 kształtowanie umiejętności  liczenia obiektów 
 
 
 

 kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie pamięci wzrokowej 

 porównywanie dwóch takich samych obrazków 
 

 

 swobodne zabawy ruchowe w ogrodzie 

 zabawy ruchowe w sali: słuchanie i rozumienie poleceń, 
reagowanie na sygnał, ustawianie się w kole, parami,  
w rozsypce 

 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 



  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Świat pisma 

- rozpoznawanie imion innych 

na sygnał 

 usprawnianie motoryki rąk: czynności samoobsługowe, 
zabawy paluszkowe, manipulacyjne, konstrukcyjne 
 
 

 zabawy ruchowe przy muzyce 

 ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne 

 zabawy inscenizowane do piosenki „Małe, czerwone 
jabłuszko”, „Mały kotek sobie śpi”, „Jedna rączka” 

 prosty taniec „Płyną chmurki” „Siedmiokroczek”, „Grozik” 

 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, formowanie 
koła, pociągu, par 

 wykonywanie prostych rytmów za pomocą klaskania, 
stukania oraz na instrumentach perkusyjnych 

 śpiewanie piosenek: Szedł listopad, Pada deszcz,  Zła 
pogoda, Jarzębinowa piosenka, 

  granie na instrumentach perkusyjnych i proste formy 
taneczne – B. Strauss 
 

 zabawy z imionami, rozpoznawanie własnej wizytówki 
 i wizytówki innych 

 
 

 

Język angielski: 

 Powitanie: „Hello to YOU”: https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc / 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. 

 

 Halloween: songs and cubic game 

https://www.youtube.com/watch?v=Ec1cz_jHQM8  

https://www.youtube.com/watch?v=Hj_mudR9ZTc  

https://www.youtube.com/watch?v=GpO8_FMWcHA  

 

 Storytelling: “It’s pumpkin time” by Zoe Hall https://www.youtube.com/watch?v=vV_YMKGb0EU  

Pete The Cat “Perfect Pumpkin” https://www.youtube.com/watch?v=NANmcpP4Q74   

 

 How’s the weather? https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew  

 

 Clothes: puzzels https://drive.google.com/drive/folders/0B02XbDg_ElTHaFEzdENWTUhodWc and songs “Put 

your shous on” https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU, “Let’s get dressed song” 

https://www.youtube.com/watch?v=OAVh6StYLq8 
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