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ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

1. DZIEŃ POSTACI Z BAJEK 

• Bajki towarzyszą nam od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale 
też 

przekazują ważne prawdy życiowe. Bajkowe postacie sprawiają, że 

świat dziecka staje się radosny i kolorowy. 
• W tym dniu dzieci będą brać udział w bajkowym spotkaniu 

przygotowanym przez opiekunki pt. „ Czerwony kapturek ” oraz 

wykonają pracę plastyczną (dowolną techniką) ulubionej postaci z 

bajki. Na koniec będą tańczyć na balu bajkowym przy wesołej 
muzyce. 
(integracja grupy). 
2. DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
• Pragniemy zaszczepić od najmłodszych lat nutę patriotyzmu, 
szacunku do ojczyzny a także do polskich symboli narodowych. 
Zajęcia zaczniemy od wysłuchania wiersza pt. „ Kto ty jesteś - Polak 

mały”. następnie dzieci z pomocą opiekunek wykonają wspólną 

pracę plastyczną w barwach narodowych. 
3. DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

• Misie towarzyszą dzieciom na całym świecie, dodają im otuchy 

pocieszają i są inspiracją do wielu ciekawych zabaw. 
• Zabawa „karmimy misia”- dzieci przy pomocy opiekunki będą 

karmiły misia (sylwetka z kartonu) miodkiem. 
• W tym dniu będziemy wykonywać wspólną pracę plastyczną „duży 

miś”- ozdabianie misia różnymi dostępnymi materiałami (np. 
naklejki, farby, bibuła, cekiny itp.) 

• Wspólne śpiewanie piosenek np. „Mały miś jest głodny”, „ Jadą 

jadą misie”. 
4. Oglądanie obrazków z różnymi zjawiskami pogodowymi. Rozmowa 
na 

temat deszczu. Jak się ubieramy gdy pada? Do czego służy parasol?– 

rozwój mowy czynnej. 
5. Słuchanie bajki o „chorym kotku”. Pogadanka na temat usłyszanej 
bajki. Próby skupienia uwagi na opowiadanym tekście. Poszerzanie 

(lub nauka dzieci młodsze) słownictwa. 

 



ZAJĘCIA RUCHOWE 

1. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej np. 
„karuzela” 

2. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu i chodzenie na palcach, piętach. 
Ćwiczenia stóp– zapobieganie wadom postawy i płaskostopiu. 
3. „Kolorowe bańki”– dmuchanie i łapanie baniek mydlanych. 
4. Zabawy na konikach bujanych. 
5. „Ręce w górę i machamy udajemy że latamy. Podskok w górę 

startujemy i kucamy lądujemy ”–zabawa ruchowo naśladowcza. 

 
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

1. Wspólne śpiewanie prostych piosenek np. „Panie Janie” „Malutki 
pajączek” 
2. Próby naśladowania przez dziecko prostych rytmów 
wystukiwanych, 
wyklaskiwanych, wytupywanych przez opiekunkę. 
3. Gra na instrumentach - szybko – wolno, cicho – głośno. 
4. Próba nauki piosenki „kap kap kap” 

5. Zagadki dźwiękowe – dzieci słuchają nagrań lub rzeczywistych 

brzmień instrumentów i odgadują czyj to (od) głos – dzieci starsze 

6. „Pada deszcz” – dzieci naśladują odgłosy padającego deszczu (lub 

wystukują je paluszkami), szumu wiatru itp. 
7. Zabawy kołowe ze śpiewaniem „stary niedźwiedź” „ pszczółka śpi w 

ogrodzie” „mam biedronkę” 

 
ZAJĘCIA TEMATYCZNE 

1. Doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na 

polecenia i prośby opiekunek. 
2. Wpajanie nawyków grzecznościowych, higienicznych i 
porządkowych między innymi rytuał powitania i pożegnania, 
porządkowanie zabawek, mycie rąk. 
3. Czym bada nas lekarz? Zaprezentowanie np. stetoskopu, 
strzykawki (z kącika lekarskiego) 

4. Dzieci badają chorą lalkę, misia– zabawy w kąciku tematycznym 

lekarskim 

 
ZAJĘCIA MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE 

1. Oglądanie książeczek i obracanie kartek (dzieci starsze– miękka 

oprawa , dzieci młodsze– twarda) - ćwiczenia palców 

2. Zabawy klockami typu np drewniane, wafle. Budowanie wieży, 
domków, garaży mostu. dzieci młodsze–burzenie wieży– 



kształtowanie koordynacji wzrokowo - ruchowej. 
3. Układanie drewnianych układanek lub puzzli (dzieci starsze) 

dzieci młodsze (2 - 3 elementowe) rozwój wyobraźni i 
sprawności manualnej. 
4. Nawlekanki - dzieci starsze nawlekają na sznurek kolorowe 

literki i cyferki. Dzieci młodsze-oglądanie książeczek w twardej 
oprawie. 
5. Lepienie z plasteliny np. ciasteczek, kuleczek-ćwiczenia napięcia 

mięśniowego rąk. 
6. Praca plastyczna „ jesienne czapki” technika: kolorowe farbki – 

Rozwój zdolności plastycznych oraz kształcenie umiejętności 
posługiwanie się pędzlem – (dzieci starsze), dzieci młodsze – 

malują palcem zamoczonym w farbie. 

 
 

Piosenka: „KAP KAP KAP” 

Zła pogoda kapie woda 

Kapie z nieba kap kap kap 

A w kaloszach do żłobeczka 

Idą dzieci człap człap człap 

Kap kap kap 

Idą dzieci człap człap człap 

Wiersz: WIATR (Dorota Geller) 

Tam za lasem, 
Tam za górą 

Wiatr dokuczał 

Małym chmurkom, 

Aż się chmurki 

Rozpłakały 

I deszcz padał 

Przez dzień cały. 


