
Plan pracy Wrzesień – grupa Wiewiórki 

 

 
Poznajemy się – zajęcia adaptacyjne 
 

  *Wspólne śpiewanie piosenki “Wszyscy są Witam Was” 

   *Poznawanie imion dzieci poprzez podawanie piłki 

   *Zainteresowanie dzieci zabawkami, odwracanie uwagi od płaczu poprzez zabawę, taniec, śpiew 

   *Zapewnienie dziecku  pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie 

 

 

Zajęcia dydaktyczne 
 

   *Powitanie jesieni- dziecko przebrane za Panią jesień przynosi w koszu dary 

     jesieni (kasztany,     

     kolorowe liście, żołędzie) 

   *Praca zbiorowa – wyklejanie kolorowych liści na dużym kartonie przy 

     pomocy kleju, kolorowej bibuły   

   *”Kto więcej”- dzieci do koszyczków zbierają rozsypane kolorowe liście 

 

 

   *Dzień chłopaka-chłopcy przebrani 

     za gitarzystów improwizują koncert 

     przy muzyce 

   *Wręczenie przez dziewczynki laurek 

     wykonanych przez opiekunki 

   *Wspólna zabawa przy muzyce z płyt CD 

 

 

Zajęcia ruchowe 

 
   *Mini zawody sprawnościowe z wykorzystaniem obręczy hula-hop, półkól sensorycznych, tunelu 

     animacyjnego 

   *Gimnastyka ogólnorozwojowa z wykorzystaniem woreczków sensorycznych. Dzieci czworakują 

     na kolanach z woreczkami na plecach 

   *Ćwiczenia z elementem równowagi- przechodzenie po ścieżce ze stopek sensorycznych 

   *Zrywanie szyszek- na hasło zrywamy szyszki dzieci podskakują i  udają że zrywają szyszki 

   *Slalom- zabawa polega na płynnym mijaniu zygzakiem rozstawionych pachołków 

 

 

Zajęcia umuzykalniające 

 
   *Śpiewanie piosenek przez opiekunki o tematyce jesiennej np. “Spadły z drzewa dwa kasztany” 

    “A w ogrodzie jeżyk śpi” 

   *Poranna gimnastyka małego smyka przy muzyce- podskoki, przysiady, wymachy 

   *Mini disco – tańce to utworów “Woogie boogie”, “Chocolate”, “Baby shark”, “Ram sam sam” 

   *Zabawa w parach “Dwóm tańczyć się zachciało” 



 

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne 
 

   *Budujemy małe zoo- tworzenie zagród dla zwierzątek z kolorowych klocków typu wafle 

   *Plastelinkowe wałeczki- dzieci próbują z plasteliny zrobić wałeczek    

   *Zajęcia stolikowe- układanie drewnianych układanek- rozwój logicznego myślenia, 

     spostrzegawczości 

   *Zabawy w kącikach tematycznych tj. lekarz, mechanik, kucharz 

   *Jesienna fryzura- wyklejanie kolorowymi liściami fryzury Pani jesień 

 

 

Rozwój społeczny 
 

   *Umacnianie zasad panujących w grupie- spokojne siedzenie przy stole podczas posiłków, 

     ustawianie się w kolejce do mycia rączek, siadanie w kole 

   *Nauka zgodnego wspólnego działania i współpracy z rówieśnikami (nie popychamy, 

     nie zabieramy zabawek, nie gryziemy) 

   *Kształtowanie nawyków porządkowych- sprzątanie po skończonej  zabawie, odkładanie 

     zabawek na swoje miejsce 

     

 

  

Zbieramy kasztany 
 

                             Zbieramy kasztany 

                               robimy w nich dziurki 

                            a wtedy je można 

                               nawlekać na sznurki. 

                            Tak robi się lejce 

                               naszyjnik z korali. 

                            Kasztany kasztany 

                               będziemy zbierali 

 

 

 


