
MAJ  2022 PLAN PRACY – GRUPA MISIE 

 

Zajęcia dydaktyczne : 

DZIEŃ STRAŻAKA  04.05.2022r 

Zapoznanie ,a także utrwalenie wiadomości dzieci na temat pracy strażaka. Zapoznanie z atrybutami  

strażaka tj. wóz strażacki, gaśnica, ubiór, wąż itp. 

Tor przeszkód 

Przejażdżki wozem strażackim  

Gaszenie pożaru 

Odznaka małego strażaka 

DZIEŃ RODZINY 13.05.2022r 

Wspólna praca plastyczna - serce na brystolu wyklejane czerwoną bibułą 

 Laurka dla rodziców 

 Bańki mydlane  

 Zabawy sportowe – kręgle, rzut do celu, slalom z balonem. 

Zajęcia ruchowe : 

- Zabawa z piłką ( toczenie, turlanie, łapanie, podawanie ). 

- Rzuć piłką  do celu zabawa z elementem rzutu i chwytu. 

- Zabawy z balonami dmuchanie ,łapanie. 

-Gimnastyka ogólnorozwojowa pajacyki, podskoki, wymachy ramionami, przysiady. 

- Świat baniek mydlanych – puszczanie baniek mydlanych przez opiekunki. 

- Zabawa z wykorzystaniem tunelu i chusty animacyjnej. 

Zabawy w kącikach zainteresowań: 

Kącik kuchenny rozwijamy motorykę małą przekładanie z garnka do miseczki, wrzucanie warzyw do 

garnka, mieszanie, próba nabierania warzyw łyżką cedzakową.  

Kącik majsterkowicza nauka nazewnictwa narzędzi, wkręcanie śrubek, wbijanie młotkiem. 

Zajęcia umuzykalniające: 

- Zabawy przy muzyce z płyt CD - śpiew, taniec, słuchanie muzyki. 

- Zabawa z instrumentami muzycznymi (cymbałki, flet, dzwoneczki, tamburyn, kastaniety) 

- Zabawy w kole ze śpiewem „Balonik”, „Kółko graniaste”, 

 „ Stary niedźwiedź”, „Rączki do góry”, „ Biedroneczka”, „Lisek”. 



Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne: 

-Zabawa klockami drewnianymi, gwiazdkami, waflami budowanie, łączenie elementów. 

-Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia.  

- Łowienie  makaronowych rybek. 

- Praca plastyczna Stonoga „Misiów” na brystolu odciskamy  rączki dzieci zamoczone w farbie. 

- Wyklejanie domku z gotowych elementów ( kwadraty, trójkąty, prostokąty) 

- Zabawy z żelowym woreczkiem - przemieszczanie kuleczek  w żelu, pokonywanie labiryntów. 

- Praca plastyczna – ślimaki wycinamy z papieru kolorowego gotowe elementy przygotowane przez 

opiekunki następnie sklejamy je z sobą.  

 

 

Wierszyk „Rodzinka” 

Ten pierwszy to nasz dziadziuś 

A obok babunia 

Największy to tatuś 

A przy nim mamunia 

A to jest dziecinka mała 

Tralalala la la 

A to moja rączka cała 

Tralalala la la 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


