
                   Plan pracy Październik  

          grupa Wiewiórki 

 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

DZIEŃ MUZYKI-żłobkowa orkiestra, czyli tworzenie dźwięków przy użyciu instrumentów muzycznych, 

inscenizacja piosenki "Jestem muzykantem". Malowanie kontur instrumentów przy pomocy kredki 

świecowej. Mini dyskoteka,czyli tańce łamańce przy piosenkach z płyt CD. 

 

PASOWANIE NA ŻŁOBKOWICZA-uroczyste złożenie przysięgi i pasowanie kredką przez Panią 

Dyrektor. Rozdanie pamiątkowych dyplomów, oraz przygotowanie opasek z wiewiórkami. 

 

DZIEŃ OWOCÓW I WARZYW-dotknij i nazwij, czyli rozpoznawanie za pomocą dotyku nazw warzyw i 

owoców. Praca plastyczna "czerwone jabłuszko"-wyklajanie kontur jabłka czerwoną bibułą. 

Degustacja-określenie smaku,zapachu,koloru. Wspólne słuchanie piosenki "witaminki, witaminki" 

-Odwiedziny misia: zapoznanie dzieci z postacią misia, określenie jego wyglądu, wybór najwyższego i 

najmniejszego misia 

-Jesienne ubranie: prezentacja jesiennych liści z różnych drzew, przedstawienie wyglądu, wskazanie 

podobieństw i różnic  

 

 

 

 

 

 



Zajęcia ruchowe: 

-Jesienny deszczyk: opiekunka puszcza bańki mydlane a dzieci próbują je złapać. Zwiększenie zakresu 

ruchów rąk oraz koordynacji całego ciała. 

-Gimnastyka małego smyka: poskoki, skłony, wymachy rękami i nogami, tupanie. Ćwiczenia 

doskonalące motorykę dużą. 

-Zabawa ruchowa z elementem czworakowania. Dzieci naśladują niedźwiedzia, chodzą po dywanie na 

czworaka i przechodzą przez tunel. 

-My się deszczu nie boimy. Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

 

Zajęcia tematyczne: 

-Zabawy dowolne na dywanie według zainteresowania dzieci. Zabawy samochodami, lalkami. 

-Zajęcia stolikowe: układanie układanek, puzzli dostosowanych do wieku dzieci. 

-Zabawy dowolne w kącikach tematycznych. 

-Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych, oraz samodzielności  

podczas posiłków: posługiwanie się łyżką i picie z kubeczka. 

-Wdrożenie zasad i reguł obowiązujących w grupie np. robienie pociągu,  

siadanie po turecku,reagowanie na polecenia opiekunek. 

 

Zajęcia umuzykalniające: 

-Śpiewanie przez opiekunkę piosenki "Oj lisku lisku". 

Dzieci próbują śpiewać wraz z opiekunkami. 

-Zabawa ruchowa w rytm muzyki "Koła autobusu", 

"Ciu ciu ła". Rozwój ogólnej sprawności ruchowej. 

-Zabawa w pociąg do piosenki "Jedzie pociąg z daleka", "Ze stacyjki siedmiu ludków". 

-Zajęcia muzyczne- próby nauki piosenki "Spadły z drzewa dwa kasztany 



Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne: 

-Praca plastyczna "Kolorowy parasol". Doskonalenie sprawności palców poprzez wyklejanie plasteliną 

kontur parasolki. 

-Wesołe klocki, czyli budowanie z klocków wysokich i niskich drzew, wspólne porównywanie 

wysokości. 

-Nawlekanie cyferek na sznurek, przewlekanie. Doskonalenie motoryki małej. 

-Praca plastyczna "Jeżyk". Wyklejanie jeża kolcami wyciętymi z papieru. 

-Używanie ze zrozumieniem słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzien dobry, do widzenia podczas 

zabawy w sklep. 

-Dopasowywanie kształtów do otworów: kwadrat, trójkąt, koło, prostokąt (dzieci starsze), 

dopasowywanie kształtów foremek (dzieci młodsze). 

 

 

 
 


