
PLAN PRACY DLA DZIECI Z GRUPY „SŁONECZKA” ORAZ  GRUPY„EKOLUDKI” 

W DNIACH : 3.08.2020 r. - 7.08.2020 r. 

 
TEMATYKA TYGODNIA: „KOLORY LATA” 

 
 

DATA 
TEMAT DNIA 

DZIAŁANIA DZIECI  

 
3. 08.2020r. 

Poniedziałek 

 

ŻÓŁTY 

1 Zabawy dowolne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy stolikach według pomysłów dzieci pod 

nadzorem N. „Gimnastyka” – gimnastyka buzi i języka. Zestaw ćwiczeń porannych według pomysłu nauczyciela. 

2.Powitanka – rymowanka. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. Komponowanie pracy z materiałów w żółtym 

kolorze. „Żółty” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Ćwiczenia słuchowe. Dobieranie w pary wyrazów 

zaczynających się taką sama głoską.  

3.Zabawy ruchowe w ogrodzie, szukanie w najbliższym otoczeniu żółtego koloru. „Kolory” – zabawa w kole. 

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

4. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie 

miejsca zabawy po jej zakończeniu. 

 
4. 08.2020r. 

Wtorek 

  
ZIELONY 

1.  „Kolory” – zabawa z piłką w kole. „Płynie rzeczka” – zabawa paluszkowa. Zestaw ćwiczeń porannych według 

pomysłu nauczyciela. 

2.Powitanka – rymowanka .„Kim zostanę” – zabawa taneczna przy piosence. „Muzykalne kolory” – zabawy 

muzyczne, improwizacja; „Gramy gamy” – gra na dzwonkach gamy C-dur; gra wskazanych dźwięków. „Tropem 

kolorów” – zabawa twórcza. Komponowanie z materiałów w zielonym kolorze. tworzy dowolne kompozycje 

plastyczne z różnorodnych materiałów, wymyśla sposoby łączenia. „Zielony” – zabawa ruchowa orientacyjno-

porządkowa. „Ułóż tak samo” – zabawa dydaktyczna. Składanie obrazka z części.  

3.Zabawy ruchowe w ogrodzie; szukanie w najbliższym otoczeniu zielonego koloru. „Zielone zagadki” – 

rozwiązywanie zagadek. „Raz, dwa, trzy, żaba patrzy…” – zabawa ruchowa. Wdrażanie do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa.  

4.Zabawa dowolna dzieci w wybranych kącikach. 
5. 08.2020r. 

Środa 
1. Swobodne zabawy dzieci – zachęcanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy. „Gimnastyka” – gimnastyka buzi i 

języka. Zestaw ćwiczeń porannych według pomysłu nauczyciela. 



 

NIEBIESKI 
2.Powitanka – rymowanka. „Tropem kolorów” – zabawa twórcza. Komponowanie z materiałów w niebieskim 

kolorze; nazywanie odcieni. „Niebieski” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. „Kolorowa orkiestra” – gra 

na dzwonkach Pojedziemy na łów. „Rybki i wieloryb” – zabawa ilustracyjna z chustą animacyjną. „Niebieski 

świat” – lepienie z niebieskiej plasteliny.  

3.Zabawy ruchowe w ogrodzie z wykorzystaniem skakanek; szukanie w najbliższym otoczeniu niebieskiego 

koloru. „Kolory” – zabawa w kole. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa 

4.Zabawa dowolna dzieci w kącikach – wykorzystanie puzzli, układanek, kolorowanek, klocków. Porządkowanie 

miejsca zabawy. 
6.08.2020r. 

Czwartek 

 

RÓŻOWY 

1. „Wyścig łódek” – zabawa ruchowa. Zabawy dowolne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy 

stolikach według pomysłów dzieci pod nadzorem N. „Kolory” – zabawa z piłką w kole. Zestaw ćwiczeń porannych 

według pomysłu nauczyciela. 

2. Powitanka – rymowanka. „Różowy” – rozmowa z dziećmi na podstawie treści wiersza. 

„Co widać przez różowe okulary” – malowanie na temat dowolny różową farbą.  

„Różowy” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Różowe zdrowie” – przygotowanie koktajlu 

truskawkowego. 

3. Wyjście na spacer w pobliżu przedszkola – obserwacja otaczającej nas przyrody, szukanie w najbliższym 

otoczeniu różowego koloru.  Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się podczas spaceru. 

4.Zabawa dowolna dzieci w kącikach zainteresowań. 
7.08.2020r. 

Piątek 

 

TĘCZOWY ŚWIAT 

1. Zabawy dowolne dzieci – zabawy konstrukcyjne, tematyczne, gry przy stolikach według pomysłów dzieci pod 

nadzorem N. „Gimnastyka” – gimnastyka buzi i języka. Zestaw ćwiczeń porannych według pomysłu nauczyciela. 

2. Kolorowanie piłek zgodnie z kodem. Swobodne zabawy dzieci w sali. 

„Kolorowy świat” – zabawa plastyczna. Malowanie farbami; mieszanie kolorów; próby nazywania powstałego 

koloru. „Tęcza” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa.  

3.Zabawy ruchowe w ogrodzie – szukanie kolorów wskazanych przez N. „Kolory” – zabawa w kole. Wdrażanie do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

4. Zabawa dowolna dzieci w kącikach – układanie puzzli, układanek, klocków. Porządkowanie miejsca zabawy po 

jej zakończeniu. 

 

 


