
              Plan pracy w grupie WRÓBELKI (3-latki)   

                                          MAJ 2021r. 

Opracowany zgodnie z Podstawą Programowa Wychowania w Przedszkolu (kształtowanie umiejętności społecznych, czynności 

samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych; rozwój mowy, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, 

sprawności fizycznej, dbałości o bezpieczeństwo; wychowanie przez sztukę; edukacja matematyczna, przyrodnicza, 

patriotyczna). Wszystkie treści i formy działań są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

  

ADAPTACJA I INTEGRACJA 

 Utrwalanie znajomości imion dzieci i dorosłych opiekunów grupy 

 Działania animacyjne i zabawy integrujące grupę     

 Wdrażanie dzieci do przestrzegania reguł/poleceń orientacyjno-porządkowych  

-kontynuacja 

 Przypominanie zasad regulujących bezpieczny pobyt dzieci w przedszkolu  

i w ogrodzie 

 Przypominanie zasad związanych z  ochroną zdrowia  i profilaktyką  zachorowań 

na COVID-19 (m.in. dokładne i częste mycie rąk, ochrona ust i nosa podczas 

kaszlu i kichania, utrzymywanie w miarę możliwości dystansu  społecznego)  

 Uczenie się prostych piosenek, zabaw paluszkowych, zabaw muzyczno-ruchowych   

 Zabawy słuchowe, oddechowe i języczkowe z logopedą 

 Poznawanie różnych zabaw (tematycznych, konstrukcyjnych, stolikowych)  

i reguł dotyczących zabawy;   

 Wprowadzenie kolejnej części obrazkowego planu dnia w przedszkolu 

 Oryginal play – tzw. „zabawy pierwotne” - ruchowe zabawy indywidualne  

lub w małych zespołach z dorosłym 

 

  Wiosenna łąka : zajęcia edukacyjne na temat życia na łące (rośliny łąkowe, 

zwierzęta, które zamieszkują i odwiedzają łąkę); poznanie biedronki, motyla, 

żaby; kwiaty na łące : mlecz, stokrotka, mak; aktywności plastyczne związane z 

tematem 

 Nasza Mama Ukochana – rozmowa z dziećmi o ich mamach, nauka 

wierszyka/piosenki dla mam, przygotowanie prezentów;  

 W świecie kolorów NIEBIESKI, CZERWONY– kontynuacja cyklu zajęć   

  Moje imię! – wprowadzenie dzieci w świat pisma wg I. Majchrzak 

  Uroczystość zakończenia roku – występy grupy dla rodziców 26 maja 2021r.   



 Zabawy matematyczne:  

-   zabawy kształtujące umiejętność liczenia –  ustawianie  przedmiotów, które 

chcemy policzyć w szeregu, zabawa w sklep – wymiana 1:1, liczenie palców; 

 CIĘŻKI – LEKKI zabawy wprowadzające pojęcia dotyczące wagi przedmiotów 

 

 Rozwijanie mowy i myślenia – rozmowy swobodne i kierowane, opowiadanie 

obrazka, słuchanie czytanych bajek, opowieści, wspólne oglądanie książeczek; 

 Zabawy taneczne i muzyczno-ruchowe z  repertuaru dziecięcego  

(m.in. „Klaśnij, tupnij, raz i dwa”, „Rymowanki zapraszanki, „Kiedy maluchy 

zmieniają się w zuchy”, „Wiosna w przedszkolu”) 

 Zabawy z językiem angielskim:   

 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=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8LWghVNV90EHTcKj

yjFLR-N9muBe4eQJ6kFE  

 Yes, I can! – dance and song, vocabulary (animals, moves): https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo  

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

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

coloring carts and one minute theater 

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

 

 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych (mycie i wycieranie rąk, 

korzystanie z toalety, wycieranie nosa, zasłanianie ust i nosa przy kasłaniu  

i kichaniu) 

 Rozwijanie samodzielności dzieci w samoobsłudze (przy okazji jedzenia, ubierania 

się i czynności higienicznych) 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M
https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc&fbclid=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8LWghVNV90EHTcKjyjFLR-N9muBe4eQJ6kFE
https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc&fbclid=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8LWghVNV90EHTcKjyjFLR-N9muBe4eQJ6kFE
https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo
https://www.youtube.com/watch?v=Ke4fi2qwLlw
https://www.youtube.com/watch?v=A014gTIAeng


 Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe i kształtujące prawidłową postawę ciała 

- gimnastyka 

 Zajęcia dodatkowe – zabawy paluszkowe 


