
Plan pracy na maj 2021r. w grupie Kotów (5, 6-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. 

 
Zwrócenie uwagi na bezpieczny i higieniczny pobyt dzieci w przedszkolu (wytyczne GIS) 

 

Temat Cele i proponowane formy realizacji 

Tradycje majowe 

 
-pogłębianie poczucia tożsamości 
narodowej 

- rozmowa kierowana - wzbogacanie wiedzy nt. swojego kraju 
i miejscowości (ojczyzna, kraj, stolica-Warszawa, rzeka - Wisła, 
Warszawska Syrenka…) 
- nazywanie i rozpoznawanie symboli narodowych (barwa, 
hymn, godło) 
- wykonanie biało-czerwonych chorągiewek 

Majowa łąka 

 
-rozwijanie zainteresowań 
przyrodniczych 

 
-kształtowanie umiejętności 
społecznych 

 
-rozwijanie umiejętności 
językowych 

- rozróżnianie i nazywanie kwiatów łąkowych (rumianek, 
mniszek lekarski, stokrotka…) 
- obserwacja owadów (pszczoła, osa, bąk, mrówka, konik 
polny, ślimak, motyl, gąsienica…) – opisywanie wyglądu, trybu 
życia 
- lekcja ciszy wg Marii Montessori – umieszczenie w wazonie 
gałązek bzu 
- rozmowy kierowane i swobodne z dziećmi podczas oglądania 
książeczek, ilustracji o tematyce przyrodniczej 
- rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych o kwiatach i 
owadach 
- naśladowanie głosów ptaków i owadów, szumu trawy, 
klekotu bociana, brzęczenia pszczoły, cykania świerszcza 
- ćwiczenia oddechowe np. wąchanie kwiatów, zdmuchiwanie 
dmuchawca 
- zabawy improwizowane z reakcją na sygnał dźwiękowy 
- prace plastyczne 
- wyrażanie ,,wiosennego” nastroju w rytm muzyki za pomocą 
ruchu, gestów i mimiki do znanych dzieciom piosenek 
- dostrzeganie charakterystycznych zmian atmosferycznych 
- wprowadzenie różnorodnych zabaw edukacyjnych 

Mama 

 
- kształtowanie przywiązania do 
rodziny 

 
- wspomaganie czynności 
intelektualnych 

 
- wychowanie przez sztukę: różne 
formy plastyczne i muzyczne 

- rozmowa kierowana ,,Co lubię robić z mamą” 
- zabawa słowna ,,Moja mama jest…” – nabywanie 
umiejętności wypowiadania się na określony temat 
- ułożenie wiersza o mamie 
- układanie życzeń 
- wykonanie prezentu 
- zachęcanie do niesienia pomocy mamie w niektórych pracach 
domowych 
- zabawa ,,Kalambury” – „Co robi moja mama?” (nazywanie 
czynności: prasuje, pierze, jeździ na rowerze, czyta książkę…) 
- projektowanie laurki z zastosowaniem różnorodnych 
środków i technik plastycznych 
- wysłuchanie poezji i opowiadań literatury dziecięcej dot. 
tematu mamy 



Na wsi 

- budowanie wiedzy o świecie 
przyrodniczym 

 
- kształtowanie umiejętności 
społecznych 

 
- rozwijanie umiejętności 
językowych 

 
- stymulowanie funkcji 
poznawczych 

- rozmowa kierowana na temat pracy rolników 
i hodowców na wsi 
- rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych 
- rozpoznawanie odgłosów zwierząt z gospodarstwa wiejskiego 
- wprowadzenie literatury do tematu 
- udział w zabawach muzyczno-ruchowych (śpiew, taniec, gra) 
-rozmowa kierowana ,,Skąd się bierze chleb?” – wydobywanie 
wiadomości od dzieci 
- wzbogacanie słownictwa 
- odpowiadanie na pytania 
- udział w zabawach dydaktycznych 
- udział w różnorodnych zabawach edukacyjnych 

zajęcia społeczne 
bezpieczeństwo dzieci - 
kształtowanie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacji znalezienia różnych 
przedmiotów 
czy zgubienia się 
 

Wybrane elementy programu Kuba i Kleks w drodze do szkoły- 
poznanie zasad bezpieczeństwa,  
- zabawy dramowe,  
-ćwiczenia  w określaniu bezpiecznych i niebezpiecznych 
przedmiotów 
-co robić w sytuacji spotkania z rannym zwierzęciem 
-bezpieczne zachowania w kontakcie z psem 
 

Zabawy z matematyką 

- wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz z 
edukacją matematyczną 

- zapoznanie z pojęciem miary, mierzenie i porównywanie 
długości/szerokości/wysokości 
- rozpoznawanie kształtów i nazywanie figur geometrycznych 
- rozpoznawanie znaków graficznych poznanych cyfr 
- wprowadzenie znaku + i – 
- kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania 
- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 

Świat pisma 

- kształtowanie gotowości do nauki 
czytania i pisania 

- zabawy rytmiczno-gimnastyczne 
- gry i zabawy stolikowe 
- stemplowanie napisów 
- zabawy edukacyjne 
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej 
- przyporządkowywanie zdań do obrazków 
- układanie zdań w chronologiczną całość 
- czytanie i omawianie krótkich tekstów 
- zachęcanie do samodzielnego czytania książeczek 
- próby odczytywania i wykonywania poleceń 

Świat wokół nas 

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

Wspieranie ciekawości i budzenie pozytywnej motywacji 
do nauki języków obcych poprzez: 
-zabawy prowadzone w języku angielskim (powitanie, 
rymowanki, zabawy ruchowe z piosenką, czynności dnia 
codziennego 
-zorganizowane zajęcia dydaktyczne 

Grafomotoryka 

- doskonalenie orientacji 
przestrzennej 
- doskonalenie sprawności 
manualnych 
- doskonalenie motoryki małej 

- działania konstrukcyjno-plastyczne 
- rysowanie elementów litero podobnych w małej liniaturze 
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zainteresowań 
dzieci 
- próby pisania wyrazów i krótkich zdań podjęte z inicjatywy 
dzieci 

Wiem co jem 

- zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

 
- wielozmysłowe poznawanie produktów 

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: „Hello, hello. Can you clap your hands”: 

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

Nowe powitanie: “Hello to YOU!” by Elf Station: 

https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc&fbclid=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8L 

WghVNV90EHTcKjyjFLR-N9muBe4eQJ6kFE 
 

• Story telling „The Grouchy Ladybug”: 

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

song about lucky ladybug: 

https://www.youtube.com/watch?v=rY5ajMMFO28 

 

 

• Storytelling: “Do you want to be my friend” by Eric Carle: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ke4fi2qwLlw 

coloring carts and one minute theater 
 

 
 

• “Elephant IS big”, “Mouse is grey”, “Sun is hot” – my first sentences box games 

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

• MY MOMMY - https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng 
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