
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie mieszanej
13.07.2020-24.07.2020

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

Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary
aktywności

Przewidywane osiągnięcia-
dziecko:

Cykl tematyczny: „Lato – czas na zabawę oraz odpoczynek”

1.„Motylki 
oraz  
kwiatki”

13.07.2020
poniedziałek 

-rozwijanie umiejętności 
plastyczno – technicznych
-kształtowanie  pojęć 
liczbowych w zakresie do 
pięciu
-rozwijanie umiejętności 
klasyfikowania                         
i porównywania liczebności 
dwóch zbiorów przez ocenę 
„na oko” 
-przyporządkowywanie oraz 
przeliczanie :używanie 
określeń:,,dużo, mało, tyle 
samo”;
-obserwacja przyrody latem – 
poznawanie letnich kwiatów
-kształtowanie postawy 
poszanowania środowiska

I. Kolorowanie  obrazków zawierających kontury 
kwiatków kredkami świecowymi, wyklejanie łodygi z 
kuleczek bibuły  
-zabawa ruchowa z elementem podskoku ,,Zwierzęta na 
łące”.

II. Zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Motylki i 
kwiatki”
 -zabawa na placu przedszkolnym – obserwacja kwiatów
-ćwiczenia  oddechowe: wąchanie zebranych kwiatów
-nazywanie znanych kwiatków

III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Biedroneczki są w 
kropeczki”
-zabawa dydaktyczna ,,Czym pojedziemy na wakacje?” 
wg Z. Bogdanowicz – przećwiczenie mięśni narządów 
mowy na zgłoskach: ,,tu, wrr, pach, plusk, dzyń”
-przypominanie o zachowaniu należytej odległości 
podczas zabawy oraz o częstym myciu rąk, nie 
dotykaniu ust, oczy i nosa

plastyczna
matematyczna
przyrodnicza
muzyczna

-koloruje obrazek konturowy 
 -wykleja w linii kontur 
-potrafi przeskakiwać z nogi na nogę
-przelicza kolejne elementy
-klasyfikuje zbiory wg podanej 
cechy 
-porównuje liczbę elementów 
  dwóch zbiorów
-używa określeń: ,,dużo, mało, 
  tyle samo”
-obserwuje i naśladuje zachowanie 
się motyli na łące
-rozróżnia kwiaty poznane na łące;
-bawi się przy piosence
-naśladuje ruchem i mową sposób 
  poruszania się pojazdów
-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. „ Łąka 
pełna zabawy

14.07.2010
wtorek

-poznanie  roślin chronionych
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej 
-doskonalenie cech 
motorycznych

I. Oglądanie obrazków roślin chronionych – rozumienie 
konieczności ochrony niektórych roślin przed 
wyginięciem, wypowiedzi dzieci na temat  ich wyglądu :
-zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna z wykorzysta-
niem naturalnych  klocków drewnianych ,,Ogródek 
przedszkolaka”; 
-zabawa  orientacyjno-porządkowa  ,,Gąsienica”

przyrodnicza
techniczna
językowa
ruchowa

-ogląda obrazki roślin 
   chronionych
-rozumie konieczność ochrony 
   niektórych roślin przed 
   wyginięciem
-wypowiada się na temat  wyglądu 
  roślin chronionych
-buduje z klocków ogródek



-wyrabianie szybkiej reakcji na
bodźce słuchowe
-obserwacja przyrody latem – 
wycieczka na łąkę i do parku;
-prezentacja literatury 
dziecięcej związanej                 
z tematyką letnią

II.,,Letnie zabawy na łące” – zestaw zabaw ruchowych 
w formie opowieści ruchowej wg pomysłu nauczycielki 
( materiał ze szkolenia muzycznego)

-spacer na łąkę i do parku – oglądanie i omawianie barw
lata :  wypatrywanie wiewiórki, ptaków,  zbiór 
tworzywa przyrodniczego do kącika przyrody; 
-zabawa ruchowa ze śpiewem ,,Kwiatki, bratki i 
stokrotki”

III. Słuchanie opowieści  obrazkowej ,,Wesołe lato” H. 
Bechler – kształcenie koncentracji uwagi, wzbogacanie 
zasobu słownictwa
-przypominanie o zachowaniu należytej odległości 
podczas zabawy oraz o częstym myciu rąk, nie 
dotykaniu ust, oczy i nosa

-naśladuje podane ruchy
- wykonuje zalecone ćwiczenia
- wypowiada się na temat barw lata
- obserwuje wiewiórkę i ptaki
-wyraża podczas spaceru postawę 
poszanowania przyrody
- zbiera materiał przyrodniczy do 
   kącika przyrody
-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.„Wolno czy
szybko ?”

15 VII
środa 

-wzbogacanie wiadomości       
o świecie zwierząt – 
rozwiązywanie zagadek
-kształcenie umiejętności 
posługiwania się pojęciami 
dotyczącymi czasu i tempa 
wykonywanych czynności
-rozwijanie rozumienia 
upływu czasu
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych
-poznawanie nowej techniki 
plastycznej – rysowanie 
kolorową kredą
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych – 
prowadzenie ciągłej linii          
w różnych kierunkach

I. „Letni spacer po łące” –zabawa ruchowa przy muzyce
metodą dramy
-zagadki o zwierzętach

II.,,Kto powoli, kto prędko?” – słuchanie opowiadania 
ilustrowanego sylwetami wg książki W. Badalskiej :
 -posługiwanie się określeniami czasu i tempa 
wykonywanych czynności: ,,krótko, długo, krócej, 
dłużej, prędko, wolno, szybciej, wolniej”
-zabawa ruchowa – naśladowcza ,,Bocian i żaba” 
-zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań 
– bezpieczna, kulturalna i zgodna zabawa z 
zachowaniem odstępów  
-rysowanie kolorową kredą na  placu  przedszkolnym na
temat  ,,Moje ulubione zwierzątko” - wdrażanie do 
zachowania czystości ubrań

III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Nie chcę cię znać” 
-zagadki graficzne
-,,Które auto dojedzie do celu?” – prowadzenie ciągłej 
linii w różnych kierunkach, wyrabianie precyzji ruchów 

ruchowa
przyrodnicza
językowa
plastyczna

-ilustruje ruchem muzykę                  
i opowiadanie nauczycielki
-podaje prawidłowe odpowiedzi na 
zadane zagadki
-słucha uważnie opowiadania
-posługuje się określeniami czasu
  i tempa wykonywanych 
  czynności: ,,krótko, długo, 
  krócej, dłużej, prędko, wolno, 
  szybciej, wolniej”
-naśladuje sposób poruszania się 
  zwierząt z opowiadania
-rysuje kredą na betonie
-uczestniczy w zabawach 
   zespołowych z zastosowaniem 
odpowiedniej odległości
-bawi się przy piosence
-prowadzi linię w ograniczonym 
   labiryncie
-wie, że należy bawić się w 
odległości od innych dzieci
-wie, że nie można dotykać oczu, ust



ręki
-przypominanie o zachowaniu należytej odległości 
podczas zabawy oraz o częstym myciu rąk, nie 
dotykaniu ust, oczy i nosa

i nosa 
-wie, że często trzeba myć ręce

5.„Tonie czy 
nie tonie ?”

16.07.2020
czwartek

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier
-rozwijanie umiejętności 
cieszenia się z wygranej           
i pogodzenia się z przegraną
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-przeprowadzanie prostych 
doświadczeń fizycznych
-wyciąganie wniosków             
z przeprowadzanych 
eksperymentów
-rozumienie konieczności 
ochrony przed słońcem - 
nakrywanie głowy, ochrona 
przed przegrzaniem

I. Zabawy i gry stolikowe i konstrukcyjne :  układanie 
puzzli, budowanie z klocków

II. Zabawa badawcza ,,Tonie czy nie tonie?” – 
obserwowanie zachowania się ciał w wodzie (korek, 
kamyk, piłeczka ping-pong, papier, kora, pusty 
zamknięty słoik, słoik z wodą) – wyjaśnianie zjawiska 
tonięcia i utrzymywania się ciał na wodzie
-eksperymentowanie z kulką i placuszkiem z plasteliny
– wyciąganie wniosków z zabawy badawczej
-zabawa  ruchowa  z  elementem  biegu  ,,Jedziemy  na
rowerze”

III. Wyjście na plac przedszkolny : świadome 
wybieranie właściwych miejsc zabaw, uczulenie dzieci 
na konieczność nakrywania głowy na słońcu – 
kształcenie umiejętności przeciwdziałania przegrzaniu, 
zaspokajania pragnienia
-przypominanie o zachowaniu należytej odległości 
podczas zabawy oraz o częstym myciu rąk, nie 
dotykaniu ust, oczy i nosa

przyrodnicza
badawcza
językowa
ruchowa

-potrafi ustalić reguły gry i prze-
strzega je
-samodzielnie przeprowadza proste 
eksperymenty fizyczne
-obserwuje zachowanie się ciał         
w wodzie
-wyciąga wnioski na temat 
zachowania się kulki i placka 
plasteliny w  wodzie
-naśladuje poruszanie się na 
  rowerze
-reaguje na podane polecenia 
  słowne
-świadomie wybiera zacienione  
  miejsca do zabawy 
-wie, że należy nakrywać głowę
  na słońcu
-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 

 17.07.2020
piątek            
„Motylem 
jestem”
                       

-rozwijanie
umiejętności liczenia

 -kształtowanie  pojęć 
liczbowych w  zakresie do 
pięciu
  -rozwijanie umiejętności 
klasyfikowania                         
-kształtowanie postawy 
poszanowania środowiska

I. „Wycieczka do  lasu” 
Zajęcia matematyczne
-układanie sylwet jagód i  poziomek –segregacja, 
określanie  liczebności zbiorów

II. Rysowanie odpowiedniej liczby sylwetek jagód
i poziomek

III. Gdzie jest Dzięcioł? -rozwijanie
Orientacji Przestrzennej
-„W świat idziemy”-zabawa wyrabiająca  reakcję na 
przerwę w  muzyce

-prawidłowo liczy
-prawidłowo określa liczebność 
zbiorów
-prawidłowo segreguje
-posługuje się pojęciami 
„dużo-mało
-poprawnie wykonuje ćwiczenia
-prawidłowo reaguje na przerwę u 
muzyce 
-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 

                                                                        Piękna Polska
1. „Polska- 
nasz kraj”

20.07.2020 
poniedziałek

-poznawanie i respektowanie 
reguł gier
-poznawanie naszego kraju      
i jego krajobrazów
-poznawanie najważniejszych 
regionów i miast Polski 
– wyszukiwanie ich na mapie 
Polski
-utrwalenie pojęć: flaga, godło,
kraj, ojczyzna, hymn 
państwowy
-poznawanie literatury dla 
dzieci związanej z tematem
-rozwijanie wrażliwości 
muzycznej – słuchanie hymnu 
państwowego we właściwej 
postawie, poznawanie piosenki
o naszej ojczyźnie „Polska”; 

I. Gry dydaktyczne przy stolikach, układanie puzzli        
i układanek

II. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Piękna jest 
nasza ziemia”
-utrwalenie pojęcia flaga, godło, kraj, ojczyzna, 
wyjaśnienie czym jest flaga i godło dla Polski, jesteśmy 
Polakami, mówimy językiem polskim,
-osłuchanie z piosenką pt. „Polska” – próba śpiewu 
refrenu piosenki;
-prezentacja wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest 
Polska” –oglądanie mapy Polski – wyszukiwanie 
najważniejszych regionów i miast, a także naszego 
miasta
- wysłuchanie hymnu narodowego we właściwej 
postawie, nauka pierwszej zwrotki hymnu

III. Zabawa dydaktyczna ,,Czego brakuje?” – 
rozpoznawanie zmian w układzie przedmiotów               
z regionu górskiego: ciupaga, kapelusz, drewniana 
rzeźba, korale, wianek, chusta itp. – rozwijanie pamięci 
wzrokowej

społeczna
przyrodnicza
językowa
muzyczna

-przestrzega reguł gry
-zna mapę Polski
-rozpoznaje symbole narodowe
-rozumie pojęcia: kraj, ojczyzna
-potrafi wskazać na mapie 
najważniejsze regiony Polski, 
największe rzeki i miasta, wskazuje 
miejsce, w którym znajduje się 
nasza miejscowość
-rozpoznaje hymn państwowy, 
wysłuchuje go we właściwej 
postawie
-wypowiada się na temat piękna 
naszej Ojczyzny na podstawie treści 
wierszy
-wypowiada się na temat tekstu 
piosenki., próbuje śpiewać refren
- rozpoznaje zmiany w układzie 
 przedmiotów
-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. „Płynie 
Wisła”

-poznawanie mapy Polski
-wyszukiwanie na mapie 
polskich gór i najwyższych 
szczytów

I. Sensoryczna mata kierunkowa– utrwalenie kierunków
w przestrzeni

II. Oglądanie filmu edukacyjnego „Z biegiem Wisły” ze

językowa
społeczna
muzyczna
ruchowa 

-potrafi wskazać góry na mapie 
Polski
-umie wymienić nazwy głównych 
pasm górskich Polski i najwyższych 



21.07.2020
wtorek

-rozwijanie wrażliwości           
i intuicji muzycznej – 
rozpoznawanie góralskich 
melodii
-nauka tańca góralskiego;
-poznanie wybranych legend 
góralskich
-rozwijanie sprawności 
fizycznej

szczególnym uwzględnieniem polskich gór
-rozmowa przy ilustracjach na temat naszych gór
-wyszukiwanie gór na mapie Polski, odczytywanie nazw
pasm górskich i nazw wybranych szczytów
-poznawanie zwyczajów ludowych górali – gwara 
góralska, legendy, -zapoznanie dzieci z wybraną legendą
góralską wg J. Kasprowicza;
-nauka piosenki pt. „Polska” – zabawy przy piosence
-zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie – zabawy 
tropiące

III. Słuchanie ludowych melodii i piosenek góralskich;
-próba tańca „W murowanej piwnicy”, „Zasiali górale”

szczytów
-potrafi odczytać nazwy gór              
i szczytów na mapie
-rozpoznaje gwarę góralską
-wypowiada się na temat wybranych
legend góralskich
-rozpoznaje melodie góralskie
-próbuje zatańczyć góralski taniec
-rozpoznaje strój góralski wśród 
innych
-śpiewa fragmentami piosenkę          
o Polsce
-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. „Polskie 
Góry”

22 VII
środa

-zapoznanie z polskimi górami
-doskonalenie umiejętności 
redagowania wypowiedzi na 
podany temat
-rozwijanie pamięci i mowy
-rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej
-doskonalenie sprawności 
manualnej i grafomotorycznej
-rozwijanie umiejętności 
plastycznych - estetyczne 
wykonywanie pracy
-zapoznanie z melodią 
ludowego tańca

I. Oglądanie albumów, fotosów z kalendarzy                   
i pocztówek z widokami gór – nawiązanie do 
doświadczeń niektórych dzieci – opowiadanie na temat  
ich pobytu z rodzicami w górach, dzielenie się 
spostrzeżeniami i wiadomościami
-zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,,Owce   
i psy pasterskie”

II. ,,Góry nasze, góry” – lepienie gór z masy papierowej 
(praca zbiorowa) przy inspiracji wierszem J.Porazińskiej
-wspólne wykonanie makiety Tatr
-porównywanie wysokości gór, posługiwanie się 
określeniami: ,,wysoka, niska, wyższa, niższa, taka 
sama”
-spacer  w okolicy przedszkola– obserwacja zmian 
przyrodniczych

III. Zabawa taneczna przy piosence ,,Albo mi 
zagrajcie”;
-rozmowa podsumowująca ,,Co ciekawego 
dowiedzieliśmy się dzisiaj o regionie górskim?”; 

przyrodnicza
językowa 
matematyczna
ruchowa
plastyczna

-ogląda albumy  z regionu 
   górskiego
-wypowiada się na temat obrazków
-aktywnie uczestniczy                       
w rozmowach, dzieli się z innymi 
swoimi wiadomościami
-poprawnie czworakuje
-lepi góry z masy papierowej
-porównuje wysokość ulepionych
  gór
-posługuje się określeniami: 
  ,,wysoka, niska, wyższa, niższa, 
   taka sama”
-obserwuje zmiany przyrodnicze 
  w otoczeniu
-tańczy przy piosence ludowej
-wypowiada się na temat  regionu 
   górskiego
-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. „Zasiali 
Górale”

23.07.2020
czwartek

-poznawanie muzyki ludowej 
– góralskiej
-rozpoznawanie gwary 
góralskiej
-poznawanie 
charakterystycznych 
elementów stroju góralskiego
-zapoznanie z melodią 
wybranych tańców ludowych
-opisywanie 
charakterystycznych cech 
polskich gór, na podstawie 
zebranych widokówek, zdjęć 
itp.
-rozwijanie umiejętności 
plastycznych dzieci – 
malowanie farbami 
akwarelowymi na dużym 
arkuszu papieru

I. Zagadki – wprowadzenie w tematykę dnia

II. Koncert muzyki ludowej – słuchanie muzyki- nagrań 
kapeli góralskich 
-zapoznanie dzieci z gwarą góralską podczas słuchania 
pieśni i przyśpiewek, tańców: krzesanego, zbójnickiego, 
oglądanie ilustracji przedstawiającej strój góralski – 
omówienie charakterystycznych elementów stroju  
 -zachęcenie dzieci do gromadzenia różnorodnych 
pamiątek podczas pobytu w górach (widokówki, 
przedmioty)
-zainspirowanie dzieci do malowania krajobrazu 
górskiego po obejrzeniu mini wystawy „Polskie góry” 
(widokówki, ilustracje, broszury) oraz wysłuchaniu 
wiersza J. Kiersta „Obrazki na szkle malowane”              
-samodzielne przygotowanie stanowiska pracy
-zaplanowanie pracy na dużym arkuszu papieru 

III. Zabawa taneczna przy piosence ,,Jo se górol”; 
-układanie pociętych na 4-6 części pocztówek z regionu 
górskiego – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej

muzyczna
językowa 
matematyczna
ruchowa
plastyczna

-z uwagą i zrozumieniem słucha 
utworów literackich oraz muzyki 
ludowej
-rozpoznaje gwarę ludową góralską 
oraz strój góralski
-wypowiada się na temat górskiego 
krajobrazu
-opowiada o swoich spostrzeżeniach
i wrażeniach
-wyraża w wypowiedziach postawę 
poszanowania przyrody
-poprawnie liczy wskazane elementy
-wykonuje estetycznie pracę 
plastyczną na zadany temat
-tańczy przy piosence
-układa pocztówki pocięte na 
  części
-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. „Co można
robić w 
górach?”

24.07.2020
piątek

-rozwijanie wyobraźni, 
bogacenie zasobu słownictwa
-prezentacja wybranych 
przedmiotów przydatnych        
w czasie wakacji w górach
-poznawanie sposobu 
wykonywania oscypka
-doskonalenie umiejętności 
lepienia z plasteliny
-zapoznanie z melodią 
wybranego tańca ludowego      
z regionu górskiego

I. Zabawa dydaktyczna ,,Co przyda się na wakacjach      
w górach?” – dobieranie i nazywanie obrazków 
(lornetka, plecak, kompas, mapa, telefon komórkowy, 
okulary, sztormiak, namiot) – kształcenie percepcji 
wzrokowej, doskonalenie wymowy, bogacenie 
słownictwa dzieci
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Pomiędzy 
świerkami”

II. Lepienie z białej plasteliny (lub masy solnej) 
oscypków – wyjaśnienie dzieciom nazwy owczego 
wędzonego serka; ugniatanie plasteliny, toczenie 

językowa 
ruchowa
plastyczna
muzyczna

-dobiera i nazywa obrazki związane 
z turystyką górską
-rozumie znaczenie wprowadzanych
pojęć związanych z górami
-biega z omijaniem przeszkód;
-wie, co to są oscypki
-lepi z plasteliny oscypki
-zna znaczenie słowa: ,,gwara”
-słucha wybranej melodii tańca 
ludowego
-wykonuje wybrany taniec ludowy
-próbuje rozwiązać zagadki               



-nauka wybranego tańca 
ludowego;
-rozwiązywanie zagadek          
o tematyce górskiej

wałeczka, dzielenie na kawałki z użyciem plastikowego 
noża, formowanie oscypka – doskonalenie sprawności 
ruchowej
-zabawa taneczna ze śpiewem ,,W murowanej piwnicy”;
– wyjaśnienie dzieciom zwrotów gwarowych regionu 
Podhala

III. Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych 
o tematyce górskiej

o  tematyce górskiej
-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 


