
 

Plan pracy Luty grupa Wiewiórki 
 

    Zajęcia dydaktyczne: 
 

   *DZIEŃ PIZZY: 

      -rozmowa z dziećmi nt.pizzy:jaki ma kształt,co się na niej 
         znajduje 
        -wyrabianie własnej pizzy z masy solnej 
        -praca plastyczna: każde z dzieci przyklei na kawałku 
        pizzy swoje ulubione składniki-ser, pomidor, pieczarki 

 
   *WALENTYNKI: 
        -rozmowa z dziećmi nt.walentynek:co to za święto 
        -w tym dniu wszyscy przychodzimy ubrani w kolorach 
         czerwieni 

       -odbijanie rączek pomalowanych farbą na dużym sercu 
        -każde z dziećmi otrzyma kolorową strzałę 

 

   *DZIEŃ DINOZAURA: 

        -oglądanie przez dzieci obrazków przedstawiających 

          różne dinozaury-małe,duże,kolorowe 

        -słuchanie z płyt CD odgłosów dinozaurów 

        -szukanie dinozaurów ukrytych w jajkach: rozbijanie jajek 

         i wydobywanie ich 

        -praca plastyczna: malowanie farbami obrazka dinozaura 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



 

  *dokarmiamy ptaki:rozmowa z dziećmi o tym jak należy dbać 

    o ptaki w czasie zimy,czym je możemy karmić i dlaczego to robimy 

   *z czego możemy zrobić karmnik?- 

    oglądanie obrazków karmników 

    zrobionych z drewna, z butelek 

   *nauka nowej piosenki pt: "Zima zima 

    zima, pada pada śnieg" 

 

     Zajęcia ruchowe: 

   *gimnastyka ogólnorozwojowa-podskoki,wymachy nogami i             
      rękami,przysiady-rozwój ogólnej sprawności ruchowej 

   *zabawy z piłką, ćwiczenie chwytu, rzutu do kosza 

   *slalom pomiędzy przeszkodami 

   *zabawy z chustkami-zabawy w kole,siady na chustce,przeskoki 

     przez nią chowanie jej w dłoni 

   *zabawa ruchowa"leci ptaszek'-dzieci chodzą swobodnie po sali 

    i naśladują rękoma ruch lecącego ptaszka. Gdy opiekunka mówi 

    "ptaszek siada"- dzieci przykujacą na dywanie-rozwój skupienia 

    oraz ogólnej sprawności ruchowej 

     

     Zajęcia umuzykalniające: 

   *tańce do piosenek z płyt cd z uwzględnieniem tempa 
    wolno-szybko 

   *zabawy kołowe do piosenek "Psszczółka śpi w ogrodzie", 

    "Mam biedronkę kropkowaną" 

   *zabawy z pokazywaniem do piosenek"Labada", "Koła autobusu"- 

    rozwijanie umiejętności pracy w grupie 

   *zajęcia z wykorzystaniem instrumentów muzycznych-bębenek, 

    grzechotka,talerze. Obcowanie z dźwiękiem i rytmem, 

    kształtowanie poczucia rytmu 

 

     Zajęcia tematyczne: 

   *zabawy w kącikach tematycznych tj:lekarski,kuchenny, 



   *kształtowanie nawyków higienicznych-nauka samodzielnego 
     mycia rąk przez starsze dzieci 

    

   *utrwalanie nawyku sprzatnia zabawek po skończonej zabawie- 

     odkładanie zabawek na swoje miejsce 

   *próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby 

     samodzielnego korzystania z nocnika 

      

    Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne 

   *zajęcia stolikowe- układanie drenianych układanek i puzzli 
     dostosowanych do wieku dzieci 

   *zabawy z wykorzystaniem klocków typu:drewaniane,gofry- 

     budowanie domków dlazwierąt,garażu dla aut 

   *praca plastyczna "karmnik"- dzieci do gotowego karmnika z 

    doklejają ziarenka, oraz kolorują ptaszki wybranym przez siebie 

    kolorem 

  zabawy z woreczkami sensorycznymi: Dzieci odgadują co się 

    znajduje w danym woreczku poprzez dotyku np.groch, mąka. 

    Rozwój zmysłu dotyku oraz motoryki małej 

 
 

Zima zima zima,pada pada śnieg 

Jadę, jadę w świat sankami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń 

 

Jaka pyszna sanna- Parska raźno koń 

Śnieg rozbija kopytkami 

Sanki dzwonią dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń 

 

Zasypane pola, w śniegu cały świat 

Biała droga hen przez nami 

Sanki dzwonia dzwoneczkami 

Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń, Dzyń, dzyń, dzyń 

 


