
 

Plan pracy – styczeń 2020 

Grupa Pszczółki 

Zajęcia dydaktyczne 

Nowa pora roku Zima 

 Co się dzieje w przyrodzie: pada śnieg, wieje wiatr, słońce świeci, mróz maluje szronem okna  

Obserwowanie śniegu, który topnieje i zamienia się w wodę. 

Oglądamy zimowy krajobraz na zdjęciach i obrazkach w książkach 

Zapoznanie dzieci starszych zimny- ciepły i twardy-miękki 

Poznajemy sporty zimowe: zjeżdżanie na sankach i na łyżwach  

„Jak mam się ubrać?” utrwalenie kolejności oraz poprawnego nakładania czapki, szalika, rękawiczek itp. 

Zwierzęta w porze zimowej poznajemy zwierzęta, które trzeba dokarmiać 

„Zabawa z krzesełkiem” dzieci starsze na polecenie opiekunki stoją przed, za, obok krzesełka 

„Zimowe memory” znajdowanie dwóch takich samych obrazków dzieci starsze, młodsze oglądają obrazki 

„Makaronowa biżuteria” nawlekanie na nitkę różnorakich makaronów pomoc opiekunek 

Kraina Eskimosów śniegu i mrozu zaproszenie do gr. Wiewiórek 

Bal Karnawałowy wszystkie grupy zaproszone są na zabawę taneczną do gr. Biedronek 

wspólny taniec przy dziecięcych utworach. 

Dzień Babci i Dziadka przygotowanie laurek dla Babci i Dziadka z pomocą opiekunek  

 

 Figury, liczby i kolory 

Kolory: żółty, czerwony, zielony, niebieski- segregowanie klocków i układanie. 

Oglądamy rożne zabawki i wskazujemy koło, kwadrat, trójkąt 

Liczenie na palcach i pokazywanie; jeden, dwa, trzy, cztery, pięć 

Zajęcia umuzykalniające 

               Nowe piosenki „powitanki”; „Wszyscy są, witam Was”, „Kto to taki” 

              „Dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy” dzieci śpiewają i pokazują razem z opiekunkami 

               Utwór Vivaldiego „Zima” ilustracja ruchem ciała słuchanego utworu  

              Utrwalenie śpiewu „Tupu tup po śniegu” i „Stoi bałwanek koło płotka” powtarzanie ruchów za opiekunem 

              wspólne śpiewanie piosenek, zabawy ruchowo-naśladowcze 

 

Zajęcia ruchowe 
               

               Zabawa taneczna na Balu  

               Ćwiczenia ze „śniegową” piłką dzieci ćwiczą celny rzut i równowagę dodatkowa starsze dzieci 

               muszą umieścić piłkę w okręgu 

                Zajęcia konstrukcyjno-manipulacyjne klockami ”Bambino” dzieci starsze i klockami wafelkowymi dzieci  

               młodsze 

               taniec i zabawa przy poznanych piosenkach „Tu paluszek”, „Jestem muzykantem”, Woogie Boogie”itp 

               Bitwa na papierowe kule śnieżne 

               „Gimnastyka małego smyka” podskoki, skłony, przysiady opiekunka pokazuje i pomaga 

               Turlanie piłki w parach dzieci starsze 

               Chodzenie na czworakach przez kolorowy tunel dostosowanie długości tunelu indywidualnie dla dziecka 

               Siadanie na krzesełku: klaskanie, stanie z tyłu, stanie z przodu i z boku 

 

 

 



 

 

 

 

Zajęcia plastyczne 
 

                Ozdabiamy śnieżynkę bibułą, brokatem i cekinami praca indywidualna dzieci  

               „Wesoły bałwanek” praca plastyczna naklejanie poszczególnych elementów z opiekunką 

               „Las kolorowych choinek” praca całej grupy naklejamy kolorowe trójkąty tworząc drzewka 

               Budowanie karmnika dla ptaków z rolek papieru toaletowego 

               Dzieci malują bałwanka pastą do zębów a następnie przyklejają watę  

 

                  

                 

Kształtowanie nawyków 
 

                 Utrwalamy trzy magiczne słowa; proszę, dziękuję, przepraszam 

                 Kontynuacja wspomagania samodzielności w piciu z kubka i jedzeniu łyżką z opiekunką dzieci młodsze 

                 Ostrożne zachowanie podczas zabaw (nie popychamy, nie bijemy, nie gryziemy) 

                 Utrwalenie nawyku sprzątania zabawek po skończonej zabawie i zostawienie  

                 porządku w sali 

                  

                  

                  

                 

                

 

               

 

  

                  

                

                

 

 

 

 


