
 

PLAN PRACY NA WRZESIEŃ 

GRUPA WIEWIÓRKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

POZNAJMY SIĘ- zajęcia adaptacyjne , zainteresowanie dzieci zabawkami -
odwracanie uwagi od płaczu poprzez zabawę, taniec, śpiew. Zapewnienie 
dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie. Poznajemy swoje imiona 
poprzez piosenkę pt; ,,Mało nas, mało nas do pieczenia chleba" . Codzienne 
przywitanie piosenką pt; ,, Wszyscy są Witam Was, zaczynamy już czas" 

DZIEŃ JESIENI - dzieci poznają nową porę roku, jakie zmiany zachodzą w 
przyrodzie -spadają liście z drzew  , jaka jest pogoda - pada deszcz , jest coraz 
chłodniej , dzień jest krótszy , jakie zwierzątka robią zapasy na zimę  i co 
zbierają.  Pani Jesień przynosi dla dzieci dary  tj. kasztany, kolorowe liście, 
żołędzie, jarzębinę grzybki.  

DZIEŃ CHŁOPAKA- dziewczynki wręczają chłopakom medale, wspólne tańce do 
piosenek z płyt CD , puszczanie baniek mydlanych , zabawa z balonami. 

KOLORY - gra dla dzieci DOPASUJ KOLORY , dzieci muszą odnaleźć w śród 
zabawek odpowiednie kolory np. czerwony samochód, zielona piłka , żółty miś, 
pomarańczowe koło, i położyć na odpowiedni kolor chusty animacyjnej . 

KSZTAŁTY- poznajemy podstawowe kształty , dzieci starsze próbują nazwać  
figurę geometryczną jaką pokazuje opiekunka np. koło, kwadrat , trójkąt, a 
dzieci młodsze pokazują ją paluszkiem. 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

• Zajęcia z elementami rzutu , dzieci wrzucają woreczki sensoryczne do 
kosza postawione do w odległości 1m. 



• Zabawa z woreczkami na grzbiecie - czworakowanie, dzieci próbują jak 
najdłużej utrzymać woreczek na plecach. 

• Ćwiczenia ogólnorozwojowe dopasowane do wieku dziecka tj. skłony , 
pajacyki, podskoki, wiatraczki rękami . 

ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE 

• Zabawy muzyczne ilustrowane ruchem do piosenek tj. ,, Poszła Ola na 
spacerek" ,,Kółko małe, kółko duże , głowa prosto, ręce w górze" 

• Zabawy ze śpiewem i chustą animacyjną  do piosenki pt.; ,,Karuzela, 
karuzela, kręci się do koła" ,, Kółko graniaste czworokańciaste" 

• Słuchanie i nauka  piosenek o tematyce jesiennej tj.; ,, Deszczyk pada, 
deszczyk pada, wieje silny wiatr" ,, W czasie deszczu dzieci się nudzą" ,, 
Co przynosi jesień w lesie" 

                                                                 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

• Zabawa w kącikach tematycznym tj.; fryzjer, kucharz, mechanik, uczymy 
się wspólnej i bezpiecznej zabawy w grupie. 

• Jak zachowujemy się przy stole- nauka posługiwania się łyżką, 
kubeczkiem, zasuwamy za sobą krzesełko, czekamy grzecznie na posiłek. 
Kształtowanie nawyków higienicznych poprzez mycie rączek przed i po 
posiłku. 

• Zwroty grzecznościowe - nauka podstawowych wyrazów tj.; 
przepraszam, dziękuję i proszę.  

ZAJĘCIA MANIPULACYJNO-KONSTRUKCYJNE 

• Zabawa klockami typu wafle- budujemy domki dla zwierzątek, klockami 
drewnianymi- budujemy wieżę i zamek, gwiazdkami- budujemy kwiatki, 
korony. 

• Ślimaczek- dzieci z kasztana i plasteliny lepią kolorowego ślimaczka. 

• Jeżyk - praca plastyczna , dzieci wyklejają szablon jeżyka igłami z papieru. 



• Kolorową kredkę mam- kolorowanie obrazków o tematyce jesiennej np. 
grzybek, jeżyk, listek, lisek. Dzieci starsze starają się nie wychodzić  za 
linię kolorowanki. A maluszki uczą się posługiwania i trzymania kredek. 

                                               

 

TAŃCZĄCA WIEWIÓRECZKA  

ref. wiewióreczka mała po lesie biegała  

Hopsa sasa, hopsa sasa po lesie biegała - bis 

 

Spotkała Jeżyka , tańczyli walczyka 

Tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz, tańczyli walczyka raz, dwa, trzy, raz dwa trzy, raz- bis 

 

Spotkała owieczkę tańczyli poleczkę 

Tańczyli poleczkę raz, dwa, trzy, raz, tańczyli poleczkę raz, dwa, trzy, raz dwa trzy, raz- bis 

                  

 

 


