
PLAN WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNY DLA DZIECI 5-LETNICH “SŁONECZKA” 

                            Temat tygodnia: „Zabawy z latem” 
Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

 

I/ 8, 5, 2, 4 

 

 

III/ 5, 9 

 

IV/ 8, 2 

 

 
 

Poniedzialek  

 

29.06.2020 

 

Gramy w piłkę 

1. Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami; zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy. „Ułóż piłkę” – 

układanie obrazka z kilku części ; rozwijanie uwagi. „Moja książka na wakacje” – swobodne wypowiedzi ; 

rozwijanie zainteresowań czytelniczych.  Zabawy i ćwiczenia poranne.  

2.  „Zabawy latem” – rozmowa kierowana; wzbogacanie czynnego i biernego słownika, wdrażanie do 

poprawnego budowania wypowiedzi; kształtowanie wrażliwości ekologicznej,  
zachęcanie do dbania o czystość środowiska przyrodniczego. ,,Zdania prawdziwe, zdania fałszywe” – 

zabawa dydaktyczna; rozwijanie myślenia, rozwijanie poczucia humoru.„Gdzie piłka, tam ja” – 

czworakowanie za piłką; doskonalenie umiejętności prawidłowego czworakowania. 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy. Kształtowanie sprawności ogólnej organizmu, zapoznanie 

z przyborem  – hula hop, nauka współpracy w zespołach czwórkowych.„Wesołe piłki” – zabawa 

dydaktyczna z ruchem  

3. Wyjście na podwórko– rysowanie kredą oraz swobodne zabawy ruchowe;  zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo.  Zabawa bańkami mydlanymi. 

4. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań;  rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji 

i realizacji zabawy zgodnie z przyjętymi w grupie zasadami.  

I/ 6, 5, 4, 8, 9 

III/ 5, 8, 4 

IV/ 9, 15, 2, 

1, 8, 7 

 

 

 

 

 
 

Wtorek  

 

30.06.2020 

 

Wakacyjne rachunki 

1. Zabawy dowolnie wybranymi zabawkami; zaspokojenie naturalnej potrzeby zabawy. „Co robi chłopiec” – 

porównywanie obrazków i wskazywanie różnic. Karuzela” - ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki”  - 

doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. „Zabawy, które znamy – karuzela” – zabawa ze śpiewem 

przy muzyce. 

2. „Fantazyjny kwiat” – rysowanie flamastrami i malowanie bibułką;  kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez udział w procesie twórczym, budzenie zadowolenia z poznania nowych sposobów ekspresji 

plastycznej.   

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie stopy. Kształtowanie sprawności ogólnej organizmu, zapoznanie 

z przyborem– hula hop. „Policz przedmioty”  - zabawa matematyczna. 

3. Spacer do parku - czerpanie przyjemności z przebywania na łonie natury. Zachowanie zasad 

bezpieczeństwa. 

4. „Układamy puzzle” – układanie puzzli, dobieranek, segregowanie, porządkowanie, naprawa pudełek. 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań; rozwijanie samodzielności w podejmowaniu decyzji 

i realizacji zabawy zgodnie z przyjętymi w grupie zasadami, wyrabianie postawy współdziałania, 



koleżeństwa i pomocy.  
  ZAKOŃCZENIE  ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2019/2020 

  WESOŁYCH WAKACJI 

  DUŻO SŁONKA I WYPOCZYNKU 

Uwagi  Z RODZINĄ  I  PRZYJACIÓŁMI  NA  ŁONIE NATURY 

   

 


