
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie mieszanej
10.08.2020-21.08.2020

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

Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary
aktywności

Przewidywane osiągnięcia-
dziecko:

Cykl tematyczny: „Letnia pogoda”

1.”Słoneczna 
pogoda”

10.08.2020
poniedziałek 

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

I. Aktywne słuchanie wiersza  „Lato”  B.Sznurowskiej
-nauka wiersza- ćwiczenie pamięci 

II. Rozmowa kierowana  na temat letniej pogody i 

bezpieczeństwa związanego z  przebywanie na słońcu

-zabawa ruchowa – „Słoneczko świeci – deszczyk pada”

-zabawa ruchowo – naśladowcza – „Pokaż mi pokaż 

jak...”

III. Wykonanie rysunku w powietrzu do tekstu wiersza 

„Narysuję słońce” Anny Łady – Grodziej

-praca plastyczna – malowanie słońca palcami 

zanurzonymi w farbie.

plastyczna
przyrodnicza
muzyczna
społeczna 
językowa 

-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.„Burzowa 
pogoda”

11.08.2010
wtorek

-zapoznanie ze zjawiskiem 
atmosferycznym jakimi są   
burza i wiatr 
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata

I. Słuchanie odgłosów burzy i wiatru

-rozmowa na temat zjawiska atmosferycznego jakim jest

burza.

-naśladowanie odgłosów deszczu i burzy z 

przyrodnicza
techniczna
językowa
ruchowa
społeczna

- aktywnie słucha odgłosów 
przyrody 
-wypowiada się na temat  zjawisk 
atmosferycznych
-naśladuje podane ruchy
- wykonuje zalecone ćwiczenia



-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej 
-doskonalenie cech 
motorycznych
-wyrabianie szybkiej reakcji na
bodźce słuchowe
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno – technicznych

wykorzystaniem kartki papieru

II. Zabawa ruchowo - logopedyczna „Błyskawica- 

grzmot”

-zabawa ruchowa „ Słonko świeci  - deszcz pada”

-zabawa  orientacyjno-porządkowa  ,,Gąsienica”
-zabawa ruchowa „Omijaj kałuże”

III. Praca plastyczna – wyklejanie tęczy z pasków 

bibuły.

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
logopedyczne 
-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

3.„W krainie 
pszczół”

12.08.2020 

środa 

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

I. Zagadki wprowadzająca w tematykę zajęć:

-rozmowa na temat pszczół. Oglądanie ilustracji 

pszczoły i ula. Degustacja miodu.

-naśladowanie dźwięków wydawanych przez pszczoły 

bzz – bzz.

II. Słuchanie opowiadania pt. „Przygoda małej 

pszczółki" C. Lewandowskiej.

-rozmowa na temat opowiadania.

-zabawa ruchowa pt. „ Pszczółki na łące".

-zabawa ruchowa – „Pszczółki do ula”.

III. Praca plastyczna - wykonanie pszczółki techniką 

origami.

ruchowa
przyrodnicza
językowa
plastyczna
społeczna

-podaje prawidłowe odpowiedzi na 
zadane zagadki
-słucha uważnie opowiadania
-naśladuje sposób poruszania się 
  zwierząt odpowiednim ruchem
-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.„Lodowo”

13.08.2020
czwartek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwijanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-klasyfikowanie przedmiotów 
ze względu na wielkość 
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 

I. Opisywanie i segregowanie ze względu na smaki: 

słodki, kwaśny, gorzki, słony różnego rodzaju 

produktów spożywczych.

-segregowanie piłek ze względu na wielkość.

II. Rozmowa o tym, jakie smaki lodów dzieci lubią 

najbardziej, jak należy jeść lody, jak należy zachowywać

się podczas spotkania z pszczołą lub osą.

-Ćwiczenie języka – naśladowanie lizania lodów: 

wysuwanie języka do przodu przy otwartych ustach i 

chowanie go.

-Zabawa ruchowa – „Zrywamy owoce”.

-Zabawa ruchowa – „Mikser”.

III. Praca plastyczna – lody w pucharku – wyklejanie 

kulkami papieru.

przyrodnicza
badawcza
językowa
ruchowa
matematyczna
społeczna 

-potrafi  przestrzegać reguł gry i 
-potrafi klasyfikować i segregować 
ze względu na smak i wielkość 
-wypowiada się pełnymi zdaniami
-aktywnie słucha 
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
logopedyczne 
-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
-estetycznie i prawidłowo wykonuje 
prace plastyczną 



5.”Owoce
lata”

14.08.2020
piątek

 

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwijanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności

ruchowej 

I. Aktywna nauka wiersza B. Szurowskiej „Lato”.

-Zabawa dydaktyczna – układanie puzzli „Owoce lata”.

II. Opowieść ruchowa pt. "W sadzie".

-Zabawa ruchowa – „Mikser”

III. Praca plastyczna – kolorowanka wybranego

owocu

przyrodnicza
językowa
ruchowa
społeczna 

-potrafi  przestrzegać reguł gry i 
-wypowiada się pełnymi zdaniami
-aktywnie słucha 
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
logopedyczne 
-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
-estetycznie i prawidłowo wy-
konuje prace plastyczną 

Cykl tematyczny : Czym jedziemy na wakacje ?

1.„Pociąg”

17.08.2020  
poniedziałek

-poznawanie i respektowanie 
reguł gier
-rozpoznawanie odgłosów 
prawidłowego pojazdu
-rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się
-zapoznanie z utworem 
literatury dziecięcej 
adekwatnym do tematu zajęć
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 

I. Słuchanie nagrania odgłosów pojazdów.

- Wyszukiwanie odpowiedniego obrazka pociągu.

II.  Rozmowa na temat podróży pociągiem. Czy dzieci

podróżowały już pociągiem? Czy trzeba kupić bilet? Kto

sprawdza w pociągu bilety?

-Ćwiczenia  ortofoniczne  do  wiersza  Juliana  Tuwima

„Lokomotywa”.

III. Zabawa ruchowa „Pociągi”. 

-Zabawa ruchowa – „Jedziemy na wakacje”

społeczna
językowa
muzyczna
plastyczna 

-potrafi  przestrzegać reguł gry i 
-wypowiada się pełnymi zdaniami
-aktywnie słucha 
-wyszukuje pasujący obrazek
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-wie jak bezpiecznie podróżować 
pociągiem
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia 
logopedyczne 
-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
-estetycznie i prawidłowo wy-
konuje prace plastyczną 



ruchowej 
-utrwalanie zasady 
bezpiecznego podróżowania 
pociągiem

-Praca plastyczna – „Rysujemy pociąg” -zna zasady bezpiecznej po-
dróży pociagiem

2. 
„Samochód”

18.08.2020

wtorek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwiązywanie zagadek 
tematycznych
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 
-utrwala zasady 
bezpiecznego podróżowania 
samochodem
-utrwalanie zasady 
bezpiecznego przechodzenia 
przez jezdnię

I. Zagadka wprowadzająca w temat zajęć.

-Rozmowa na temat jazdy samochodem – czy dzieci 

lubią jeździć ? dokąd jeżdżą ? Wyjaśnienie zasady 

bezpieczeństwa w czasie podróżowania samochodem. 

Dzieci zawsze muszą siedzieć zapięte w foteliku!

II. Zapoznanie z zasadami przechodzenia przez jezdnię.

-Zabawa w przechodzenie przez ulicę.

-Zabawa ruchowa „Światło czerwone, światło zielone”

III. Praca plastyczna – twórcze auto.

językowa
społeczna
plastyczna
ruchowa 

-podaje prawidłową odpowiedź na 
zadaną zagadkę
-słucha uważnie 
-naśladuje sposób poruszania się 
  samochodów odpowiednim ruchem
-zna zasady bezpiecznej podróży 
autem
-wie, że trzeba być zapiętym w 
foteliku
-wie jak bezpiecznie i prawidłowo 
przechodzić przez jezdnię
-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

3.„Samolot”

19.08.2020
środa

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  rozwiązywanie zagadek 
tematycznych
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 
-utrwalanie zasady 
bezpiecznego podróżowania 

I. Słuchanie wiersza A. Rumińskiej „Latanie”.

-Oglądanie ilustracji z samolotami, lotniskiem, pilotem.

Nauczyciel  pyta  dzieci:  Czy  dzieci  podróżowały  już

samolotem?  Czy  nie  boją  się  latać  ?  Jak  nazywa  się

osoba pilotująca samolot ? A jak załoga ?  

II. Ćwiczenia oddechowe.

-Zabawa ruchowo –  „Podróż samolotem”.

III. Praca plastyczna – „Papierowe samolociki”.

-Zabawa ruchowa – „Kolorowe samoloty”

językowa 
społeczna 
ruchowa
plastyczna

-podaje prawidłową odpowiedź na 
zadaną zagadkę
-słucha uważnie 
-naśladuje sposób poruszania się 
  samolotu odpowiednim ruchem
-zna zasady bezpiecznej podróży 
samolotem
-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 



samolotem -wie, że często trzeba myć ręce

4. „Autokar” 

20.08.2020 

czwartek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  porównywanie pojazdów, 
określanie ich cech
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 
-utrwalanie zasady 
bezpiecznego podróżowania 
autokarem

I. Oglądanie i porównywanie samochodu i autokaru.

-Zabawa utrwalająca bezpieczeństwo przechodzenia 

przez ulicę.

II. Zabawa ruchowa – „Jedziemy na wakacje”.-

-Zabawa ruchowa – „Przesiadka”

III. Praca plastyczna – „Autokar z koperty”

językowa 
matematyczna
ruchowa
plastyczna
społeczna

-prawidłowo klasyfikuje przedmioty 
ze względu na cechy 
-słucha uważnie 
-naśladuje sposób poruszania się 
  autokaru odpowiednim ruchem
-zna zasady bezpiecznej podróży 
autokarem
-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

5.„Rower”

21.08.2020 

piątek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-  porównywanie pojazdów, 
określanie ich cech
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych 
-ćwiczenia mowy i języka 
-rozwijanie sprawności 
ruchowej 
-utrwalanie zasady 
bezpiecznego podróżowania 
rowerem

I. Naśladowanie odgłosu dzwonka od roweru dzyń, 

dzyń, dzyń...

-Rozmowa na temat roweru i bezpieczniej jazdy na nim.

-Porównywanie samochodu z rowerem.

II. Słuchanie wiersza „Rowerek Jasia”.

-Zabawa ruchowa – „Rowerek”.

-Zabawa ruchowa – „Pojazdy”.

III. Praca plastyczna – „Rower”.

językowa 
ruchowa
plastyczna
społeczna 

-prawidłowo klasyfikuje przedmioty 
ze względu na cechy 
-słucha uważnie 
-naśladuje sposób poruszania się 
  autokaru odpowiednim ruchem
-zna zasady bezpiecznej podróży 
rowerem
-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




