
Plan pracy Maj grupa Wiewiórki 
 

    Zajęcia dydaktyczne: 

   *DZIEŃ STRAŻAKA: 
                                              -wspólne omawianie z dziećmi na czym 
                                                  polega praca strażaka 
                                                -oglądanie ilustracji związanych ze           
                                                 straża pożarną 
                                                 -wykonanie przez dzieci pracy 
                                          plastycznej: kolorowanie wozu strażackiego 
                                       -przejażdżka małym wozem strażackim 

       
  *DZIEŃ RODZINY: 

       -rozmowy z dziećmi nt.rodziny 

       -przygotowanie przez dzieci korali z 

        makaronu dla mamy oraz krawatu dla taty 

       -ozdabianie wcześniej przygotowanych 

        laurek dla rodziców 

       -wspólne śpiewanie piosenek o rodzinie 

       "Mamo droga mamo, tato drogi tato" 

       
    

 

   *nauka nowej piosenki o rodzinie pt: "Mamo droga mamo, tato           

    drogi tato" 

   *klasyfikowanie zabawek pod względem wielkości, ciężkości 

 

     Zajęcia ruchowe: 

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

   *zabawy z piłką, ćwiczenie chwytu, rzutu do kosza 

   *zabawy z przeszkodami z elementem czworakowania: 

      zabawy z chodzeniem na kolanach z woreczkiem z grochem na       

     plecach,przechodzenie przez tunel-rozwój ogólnek sprawności 

     ruchowej 



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

    przez nią chowanie jej w dłoni 

    

     Zajęcia umuzykalniające: 

   *zabawy kołowe do piosenek "Stary 

     niedźwiedź mocno śpi", "Mam biedronkę 

     kropkowaną" 

   *zabawy z pokazywaniem do piosenek 

     "My jesteśmy krasnoludki"rozwijanie umiejętności 

      pracy w grupie 

   *wspólne śpiewanie piosenek o wiośnie 

     "Przyszła do nas wiosna", "Boćku", "Była sobie żabka mała" 

   *wspólne tańce do piosenek z płyt cd 

   *tańce w parach do piosenki "tańczymy labada" 

 

     Zajęcia tematyczne: 

   *utrwalanie nawyku sprzątnia zabawek po skończonej zabawie- 
     odkładanie zabawek na swoje miejsce 

   *zabawy w kącikach tematycznych tj:kuchenny,mechanik, lekarski 

   *kształtowanie nawyków grzecznościowych: dziękuję, proszę, 
     przepraszam. Rozmowy z dziećmi nt. tego, kiedy używamy tych 
     słów 

   *próby zgłaszania potrzeb fizjologicznych oraz próby 

     samodzielnego korzystania z nocnika 

      

    Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne 

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

   *zabawy z wykorzystaniem klocków typu:drewaniane,gofry- 

     budowanie domków dla zwierząt,garażu dla aut 

   *praca plastyczna 

   *wspólne oglądanie książeczek i omawianie ilustracji znajdujących 

    się w książeczce 

    *praca plastyczna- 



 

 

 

                            Mamo droga mamo, tato drogi tato 
 

 

Mamo droga mamo, powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić tak jak my 

My klaszczemy raz i dwa 

Teraz mamo klaszcz i Ty 

My klaszczemy raz i dwa 

Teraz mamo klaszcz i Ty 

Tato drogi tato, powiedz mi 

Czy potrafisz zrobić tak jak my 

My tupiemy tup tup tup 

Teraz tato tup i Ty 

My tupiemy tup tup tup 

Teraz tato tup i Ty 

 

 
 


