
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie mieszanej
24.08.2020-28.08.2020

Sierpień 2020
grupa mieszana 3,4,5,6  latki

Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary
aktywności

Przewidywane osiągnięcia-
dziecko:

Cykl tematyczny: „Morza i oceany”

1.”W krainie 
mórz i 
oceanów”

24.08.2020
poniedziałek 

-rozwijanie umiejętności 
plastyczno – technicznych
-ćwiczenia pamięci 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej
-rozwijanie sprawności 
grafomotorycznej 
-rozwijanie logicznego 
myślenia         
-rozwijanie wyobraźni i 
kreatywności                 

I. Podróż w morskie głębiny – opowieść ruchowa

-Zabawa folią malarską lub chustą animacyjną przy 
utworze Saint-Seans „Akwarium”

-Na łodzi – zabawa rozwijająca

II. Co płynie, co tonie? – zabawa dydaktyczna

-Piasek i muszle – ćwiczenie zręcznościowe

III. „Rybka” – praca plastyczna-malowanie rybki 
palcami zanurzonymi w farbie.

-Relaks na plaży – zabawa relaksacyjna.

plastyczna
przyrodnicza
muzyczna
społeczna 
językowa 
matematyczna

-koloruje obrazek konturowy 
-potrafi przeskakiwać z nogi na nogę
-wykonuje rysunek do słuchanego 
tekstu 
-aktywnie słucha 
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci
-wie, że nie można dotykać oczu, ust
i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce

2.„Bezludna 
Wyspa”

25.08.2010
wtorek

-zapoznanie się z 
ekwipunkiem potrzebnym w 
czasie podróży  
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej 
-doskonalenie cech 
motorycznych
-wyrabianie szybkiej reakcji na

I. Podróż na bezludną wyspę – przygotowanie do 

podróży

-Co to za zwierzę? – zabawa dydaktyczna.

II. Parada zwierząt – zabawa ruchowa, improwizacje 
ruchowe do utworu „Karnawał zwierząt”

-Zwierzaki – cudaki – ćwiczenie analizy i syntezy 
wzrokowej.

III. Dziki zwierz – praca techniczna z talerzyków 

przyrodnicza
techniczna
językowa
ruchowa
społeczna

- aktywnie słucha odgłosów zwierząt
-wypowiada się na ich temat  
-naśladuje podane ruchy
- wykonuje zalecone ćwiczenia
- prawidłowo wykonuje pracę 
plastyczną
-wie, co należy ze sobą zabrać 
podczas podróży
-rozwija percepcję wzrokową
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci



bodźce słuchowe
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno – technicznych
-stymulacja wzrokowa
-rozwija motorykę małą 

papierowych 

-”Dżungla” – nauka piosenki metodą ze słuchu 

-wie, że nie można dotykać oczu, ust
i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce
 

3„Mieszkańc
y mórz i 
oceanów”

26.08.2020 

środa 

-wzbogacanie wiadomości       
o świecie zwierząt morskich
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-poznawanie nowej techniki 
plastycznej –origami
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-rozwijanie kreatywności 

I. Oglądanie filmu o tematyce zwierząt wodnych

-Pan Maluśkiewicz – wysłuchanie wiersza, rozmowa na 
temat wysłuchanego utworu.

II. Omawianie na podstawie własnych doświ adczeń i 
ilustracji charakterystycznych cech wyglądu zwierząt 
morskich, sposobu ich odżywiania się

III. Pajęczynka – wymyślanie historyjki o spotkaniu z 
niezwykłym zwierzątkiem morskim.

-Niezwykli mieszkańcy mórz i oceanów – zabawa 
plastyczna

ruchowa
przyrodnicza
językowa
plastyczna
społeczna

–uważnie ogląda film
-słucha uważnie opowiadania
-naśladuje sposób poruszania się 
  zwierząt odpowiednim ruchem
-potrafi opowiedzieć i ułożyć krótką 
historyjkę o wymyślonym 
zwierzęciu wodnym
-uczestniczy w zabawach 
   zespołowych z zastosowaniem 
odpowiedniej odległości
-bawi się przy piosence
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci
-wie, że nie można dotykać oczu, ust
i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce

4.„Morskie 
opowieści”

27.08.2020
czwartek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwijanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 

I. My jesteśmy marynarze – powitanie

-Hej, hej, żagle staw – szanta z ilustracją ruchową.

-Przygotowanie do podróży

II. Zuch marynarz – taniec w parach

-Fale, sztorm, balet na wodzie – zabawy z chustą 
animacyjną

przyrodnicza
badawcza
językowa
ruchowa
matematyczna
społeczna 

-potrafi  przestrzegać reguł gry i 
-potrafi ilustrować ruchem tekst
-wypowiada się pełnymi zdaniami
-aktywnie słucha 
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-estetycznie wykonuje pracę 
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci
-wie, że nie można dotykać oczu, ust



grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 

III. Papierowe statki – zabawa plastyczna

-Rejs statkiem – zabawa relaksacyjna.

.Praca plastyczna – lody w pucharku – wyklejanie 
kulkami papieru.

i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce
-estetycznie i prawidłowo wykonuje 
prace plastyczną 

5.”Pirackie
skarby”

28.08.2020
piątek

 

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwijanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-rozwijanie koordynacji 
wzrokowo- ruchowej 
-elementy TUS 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 

I. Dzielni i silni piraci – zabawa dramowa

-Przeciąganie liny – zabawa ruchowa

II. Zabawa w skarby – zabawa ruchowa

-Bitwa morska na kule armatnie – zabawa ruchowa

III. Piraci i okręty – zabawa ruchowa

-Wyścigi żółwi morskich – konkurencja na czas

-U piratów – impreza piracka

przyrodnicza
językowa
ruchowa
społeczna 

-potrafi  przestrzegać reguł gry i 
-aktywnie słucha 
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci
-wie, że nie można dotykać oczu, ust
i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce


