
WRZESIEŃ 2022 PLAN PRACY – GRUPA MISIE 

Zajęcia dydaktyczne: 

Dzień jesieni  

W tym dniu do żłobka zawita jesień, która zostawi nam kolorowe liście i 

inne dary. Będziemy segregować skarby jesieni, kasztany, orzechy i 

żołędzie. Kolorowe liście będą wirowały w rytm muzyki. W celu 

zaznaczenia pierwszego dnia jesieni prosimy aby dzieci przyszły w tym 

dniu ubrane w kolorze pomarańczowym.  

  

Dzień chłopaka 

W grupie MISIÓW świętować będziemy Dzień Chłopaka, oczywiście na 

sportowo. Nasi chłopcy uwielbiają zabawy piłkami, kochają skoki, biegi 

przez przeszkody i różne ćwiczenia fizyczne. Z tej okazji nasze dziewczynki 

przygotowały dla chłopców miłe niespodzianki m.in. Dyplom Super 

Chłopaka. 

Adaptacja do warunków żłobka : 

-Zapoznanie opiekunek z nowymi dziećmi. 

-Zapoznanie dzieci z salą żłobka, kącikami zainteresowań oraz innymi 

pomieszczeniami ( sypialnia, łazienka, szatnia). 

-Wzajemne poznanie się dzieci, próba zapamiętania imion koleżanek i 

kolegów. 

-Zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie. 

- 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 ). 

- Tor przeszkód poprawa sprawności ruchowej. 

- Slalom ułożenie wzdłuż kręgli, które oddalone są od siebie o 30cm 

zadaniem dziecka jest przebieganie między kręglami w taki sposób, aby 

ich nie przewrócić. 

-Gimnastyka ogólnorozwojowa pajacyki, podskoki, wymachy ramionami, 

przysiady. 

- Świat baniek mydlanych – puszczanie baniek mydlanych przez opiekunki. 

- Gimnastyka ogólnorozwojowa z  wykorzystaniem  hula-hop. 

- Zabawa z wykorzystaniem tunelu animacyjnego. 

- Zajęcia kołowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne : 

-Zabawa klockami drewnianymi, gwiazdkami, waflami budowanie, łączenie 

elementów. 

-Układanie puzzli rozwój spostrzegawczości, logicznego myślenia. 

-Pudełko skarbów w kartonie wycinamy różne otwory w środku chowamy 

zabawki zadaniem dzieci jest wyjmowanie ich przez dziurki. 

-Praca plastyczna wyklejanie plasteliną jesiennego liścia. 

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”. 

 

 

Poszła Ola na spacerek na słoneczko, na wiaterek. 

A tu lecą jej na głowę liście złote i brązowe. 

Myśli Ola liści tyle , bukiet zrobię z nich za chwilę, 

la, la, la, la, la, la, la, la la, la, la, la, la, la, la, la. 

 

 

 

 

 


