
PLAN PRACY - KWIECIEŃ 2021              

BIEDRONKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE  

 

BAJKOWE OPOWIEŚCI: 

- Utrwalenie znajomości popularnych bajek dla dzieci ("Czerwony 

kapturek", "Królewna śnieżka", "Trzy małe świnki"). 

- Rozpoznawanie postaci z bajek za pomocą wylosowanych rekwizytów z 

czarodziejskiego kuferka.  

- Zapoznanie z kostiumem postaci z bajki. 

- Puzzle - składanie obrazka z części, bajki pt. "Czerwony kapturek". 

- Zabawy taneczne do piosenek z bajek.  

 

 WIELKANOC: 

-Zapoznanie dzieci z tradycjami świątecznymi. 

-Układamy koszyczek Wielkanocny. 

-Zajęcia plastyczne - wyklejanie baranka watą.  

 

DZIEŃ KOTYLIONÓW: 

- Przygotowanie kotylionów dla dzieci. 



- Omówienie polskich symboli narodowych "Godło", "Flaga","Hymn 

Narodowy". 

- Prezentacja patriotycznego wiersza pt. "Kto ty jesteś? - Polak mały". 

- "Flaga" - wspólna praca plastyczna z wykorzystaniem farb. Malujemy 

dłonie białą farbą i odbijamy je na przygotowanej przez opiekunkę 

fladze. 

- "Orły do gniazd" - zabawa orientacyjno - porządkowa. Dzieci za 

pomocą szarf układają swoje gniazda na podłodze, następnie chodzą po 

sali udając latające orły. Na ustalony sygnał dzieci zajmują miejsca w 

gniazdach. 

* "Poszukiwacze skarbów" - dzieci szukają różnych przedmiotów 

ukrytych w pudełku bądź na sali. 

* Zdrowie na wiosnę; przedstawienie zdrowej żywności, owoców i 

warzyw wiosennych i sposobu ubierania się o tej porze roku. 

* Wysłuchanie wierszyka pt. "Kwiecień plecień" H.Ożogowskiej. 

                   

                    Pytały się pąki drzewa: 

                   - czemu słonko to dogrzewa, 

                    to się w chmury ciemne kryje  

                    i deszcz lunie, wiatr zawieje? 

                     Chciałyśmy się zazielenić  

                    a tu zimno jak w jesieni! 



                     Na to drzewko im odpowie: 

                    - Znacie o kwietniu przysłowie? 

                     Kwiecień - plecień, bo przeplata  

                     trochę zimy trochę lata. 

 

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO - KONSTRUKCYJNE 

 

- Budowanie z klocków, piętrzenie i szeregowanie - ćwiczenie 

umiejętności koordynacji wzrokowo - ruchowej. 

- Zabawy labirynt, przeplatanki i wkładanki, przesuwanie koralików 

według jednej drogi - ćwiczenie ruchów palców, nadgarstka dłoni. 

- Zabawy puzzlami i układankami o zróżnicowanej trudności stymulujące 

rozwój chwytu pęsetkowego. 

- Wydzieranka - "Prezent dla pani wiosny" 

dzieci wprost z bibuły wyrywają palcami drobne elementy a następnie 

naklejają na narysowane kontury na papierze między innymi kwiatka 

(Prezentu dla pani wiosny) 

 

ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

 

- Kuchnia                             Opiekunka pokazuje i 



czuwa nad                      

- Domek                             poprawnym 
wykonywaniem 

- Łazienka                           odpowiednich czynności: 

                                             gotowanie, 

mieszanie, sprzątanie, 

                                             mycie lalek i 

tym podobne. 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE  

 

- Doskonalenie motoryki dużej - zabawa w "samochody" - czerwone 

światło STÓJ!, zielone światło IDŹ! 

- Zabawa ruchowa z elementami równowagi "Idź uważnie". 

  Zadaniem dzieci jest przejść kolejno po linii prostej, na której 

  rozłożone są przeszkody krążki itp. 

  należy je omijać po czym wrócić na swoje miejsce.  

- Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej: duża piłka faluje na 

chuście, segregowanie piłek na odpowiedni kolor, dziecko obiega chustę 

i wraca na miejsce, rolujemy w węża - pożegnanie z chustą. 

- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu. 

  Dzieci wraz z opiekunką chodzą cichutko na paluszkach w 



poszukiwaniu oznak wiosny. 

 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

 

-Zajęcia słuchowe - rozróżnianie oraz naśladowanie dźwięków 

pojazdów. 

-Wspólne śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej. 

- Wzmacnianie koordynacji ruchowej oraz motoryki dużej poprzez 

taniec do muzyki z płyt CD. 

- Zapoznanie dzieci z nową piosenką pt. "Słowiku, słowiku". 

                            Słowiku, słowiku  

                         Ptaszku malusieńki 

                        Czyś widział, czyś słyszał 

                             Jak pada deszcz? 

                            Oto tak, oto tak  x2 

                            Tak pada deszcz!                         

              

                            Słowiku, słowiku 

                          Ptaszku malusieńki 

                        Czyś widział, czyś słyszał 

                               Jak wieje wiatr? 



                            Oto tak, oto tak  x2 

                             Tak wieje wiatr! 

 

                            Słowiku, słowiku  

                           Ptaszku malusieńki 

                          Czyś widział, czyś słyszał 

                                Jak rośnie mak? 

                              Oto tak, oto tak  x2 

                                Tak rośnie mak! 

 

                


