
MAJ 2021 PLAN PRACY – GRUPA MISIE 

 

Zajęcia dydaktyczne:  

Dzień małego chemika 07.05.2021 

 Doświadczenia chemiczne: 

Wulkan (powstaje z reakcji kwasku cytrynowego z sodą 

oczyszczoną) 

Kolorowa burza (eksperyment z wodą, olejem oraz  barwnikami) 

 Pogadanka na temat zawodu chemika (kto to taki?, czym się 

zajmuje?)  

 Medal małego odkrywcy 

 Kolorowy slime 

  

Dzień wioski indiańskiej 14.05.2021  

 W tym dniu przebieramy się za Indianina 

 Robimy stożkowe domki z brystolu 

 Ognisko 

 Kolorujemy kredkami obrazek Indianina 

Dzień mamy i taty 26.05.2021 

        W tym dniu dzieci  wręczą  rodzicom  laurkę z serduszkiem  i złożą 

życzenia. 



 Dyplom dla Super Taty i Super Mamy  

 Serce na brystolu wyklejane czerwoną bibułą  

 Nauka wierszyka pt. „ Maj” 

Rozwój społeczno-emocjonalny: 

-Kontynuacja zadań z poprzednich miesięcy. 

( Kształtowanie nawyków porządkowych, sprzątanie zabawek po 

skończonej zabawie, odkładanie zabawek na swoje miejsce, przyswajanie 

zwrotów grzecznościowych : proszę, dziękuję, przepraszam, uczenie się 

używania ich w określonych sytuacjach). 

-Usamodzielnianie (samodzielne jedzenie, mycie rąk). 

-Wdrażanie do prac zespołowych ,zgodne współdziałanie w grupie. 

(Nie popychamy, nie zabieramy zabawek ) 

 

Zajęcia ruchowe : 

- Zabawa z piłką ( toczenie, turlanie ). 

- 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 animacyjnego. 

 

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”. 

 

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne: 

- Zabawa klockami drewnianymi, gwiazdkami, waflami budowanie, łączenie 

elementów. 

- Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia.  

- Łowienie rybek 

- Praca plastyczna Stonoga „Misiów”  na brystolu odciskamy  rączki dzieci 

zamoczone w farbie. 

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

 

 

Wierszyk pt. „MAJ” 

 

Cudny miesiąc, 

Maj zielony! 

Moc kolorów, 

Ptaków śpiew. 

Słodki maj, 

Zapiera dech. 

Maj pachnący 

I kwiatowy! 

Witaj 

maju kolorowy! 
 
 



 

 

 

 


