
   Plan pracy w grupie WRÓBELKI (4-latki) 

październik 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 
 

 Przypomnienie  imion dzieci i dorosłych opiekunów grupy,  poznanie nowych 

kolegów i koleżanek oraz pani Walentyny (pomoc nauczyciela); zabawy 

integrujące grupę  oraz  sprzyjające budowaniu poczucia przynależności                    

 Wprowadzenie zasad regulujących bezpieczny pobyt dzieci w przedszkolu  

i w ogrodzie z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń sanitarno -

epidemiologicznych 

 wprowadzenie i wdrażanie do przestrzegania reguł/poleceń organizacyjno-

porządkowych ( m.in ustawienie się dzieci w kole, w pociągu, sprzątanie 

zabawek po zabawie) 

 Przypomnienie 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, zabawa w ogrodzie  

w wyznaczonych dla grup strefach) 

 Poznawanie różnych zabaw (tematycznych, konstrukcyjnych, stolikowych)  

i reguł dotyczących zabawy 

 Zabawy słuchowe, ćwiczenia artykulacyjne i oddechowe z neurologopedą 

 Rozwijanie kompetencji językowych: rozmowa swobodna i kierowana, 

opisywanie obrazka, układanie historyjek obrazkowych, nauka wierszyków, 

piosenek, zabaw paluszkowych, zabawa w teatr, zabawy tematyczne 

modelowane przez nauczyciela 

 Oglądanie przedstawień teatralnych – „Zajączkowo” – Teatr Eden, 

teatrzyk stolikowy minutka - „O wilku i trzech listakch” 

 



 Rozwój poznawczy: 

- Jesień i jej dary – zajęcia poznawcze przybliżające dzieciom wiedzę na 

temat jesiennej pogody, zmian zachodzących w przyrodzie, w świecie 

roślin i zwierząt (zmiana koloru liści, zbieranie orzechów, kasztanów, 

żołędzi; grzyby, dynia) ; zajęcia plastyczne związane z realizowanymi 

tematami; 

- zwiedzanie przedszkola – poznawanie sal innych grup, gabinetów oraz   

  pomieszczeń gospodarczych – kuchnia, pralnia, magazyn ubrań  

- sprzątanie świata – zajęcia na temat ochrony środowiska – rozwijanie   

  świadomości ekologicznej dzieci; gra „ekopatrol”, sprzątanie najbliższej  

  okolicy przedszkola 

- obserwacje i opisywanie bieżących zmian w pogodzie   

- sowa – zajęcia edukacyjne podczas których dzieci dowiedzą się jak 

wygląda ptak, co je, gdzie żyje i mieszka; prace plastyczne 

 

Zabawy matematyczne: 

- ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała i innych osób, 

- zabawy rozwijające  orientację  w przestrzeni: położenie przedmiotów  

  względem siebie, wyprowadzanie kierunków od osi własnego ciała 

- wprowadzenie pojęć  dotyczących wielkości („większy”, „mniejszy”) 

 

 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych (mycie i wycieranie rąk, 

korzystanie z toalety, wycieranie nosa) 

 Rozwijanie samodzielności dzieci w samoobsłudze (przy okazji jedzenia, 

ubierania się i czynności higienicznych). 

 Zabawy muzyczno-ruchowe z repertuaru dziecięcego 

 Zabawy ruchowe ogólnorozwojowe i kształtujące prawidłową postawę ciała. 

 Zajęcia kulinarne – sałaka z papryki 

 

 


