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

TEMATYKA TYGODNIA: „WAKACYJNE PODRÓŻE” 

 
DATA 

TEMAT DNIA 
DZIAŁANIA DZIECI  

 
13. 07.2020r. 

Poniedziałek 

 

„Jak to mały Elemelek 

w wielkim morzu brał 

kąpiele” 

1.Zabawy przy piosence „Morska przygoda”. Ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał – rozróżnianie dźwięków o 

zmiennej dynamice i wysokości. Zabawy i ćwiczenia poranne według pomysłu nauczyciela. 
2.„Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” - słuchanie opowiadania H. Łochockiej, układanie kolejności zdarzeń 

w historyjce obrazkowej. Utrwalenie nazwy polskiego morza. Wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi. „Rybki” – 

prowadzenie linii po śladzie, dorysowywanie brakujących elementów i kolorowanie rysunku. Ćwiczenia grafomotoryczne. 
Zabawa pantomimiczna ,, Park latem ”. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Słońce i Ziemia ”. 

3.Zabawa ruchowa ,,Kolorowy świat ” z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Przypomnienie o zasadach 

bezpieczeństwa i  poszanowaniu otaczającej przyrody. 

4.Dowolne zabawy w kącikach zainteresowań. 
14. 07.2020r. 

Wtorek 

  

„Górska wyprawa” 

 

1. Zabawa na powitanie „ Spotkajmy się ” wg. metody W. Sherborne. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych ,, Przed 

opalaniem ”. Zabawa słuchowa „ Ile dźwięków słyszysz ? ” – z wykorzystaniem liczbowych kartoników. Zabawy i 

ćwiczenia poranne według pomysłu nauczyciela. 
2. „Górska wyprawa” – układanie i rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. Kształcenie umiejętności dodawania 

liczb w dostępnym  zakresie. Kształcenie umiejętności właściwego pakowania się na wyjazd . Wdrażanie do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjazdów wakacyjnych. „Wspinaczka” – opowieść ruchowa. 

„Wakacyjne wyprawy” – przedstawianie sytuacji przestrzennej uwzględniającej kształt i fakturę, wykonanie pracy techniką 

collage. 

3. Zabawa ruchowa „Małe i duże piłeczki. Zabawy na placu przedszkolnym. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.  

4.Zabawy dowolne w kącikach tematycznych .  
15. 07.2020r. 

Środa 

 

„Jakie zwierzęta 

spotkamy na wsi” 

 

1.  Swobodne zabawy dzieci – wzajemne uznawanie prawa do zabawy i do uczestnictwa  w niej. „Co zobaczysz na wsi?” – 

zagadki graficzne. „Układanka sylabowa” – zabawa słowna. Zabawy i ćwiczenia poranne według pomysłu nauczyciela. 
2. „Jakie zwierzęta spotkamy na wsi ?” – ćwiczenia ortofoniczne. „Zwierzęta na wsi” - układanie schematów wyrazów z 

białych cegiełek. Wspólne układanie wyrazów z rozsypanki literowej.  Wdrażanie do prawidłowego budowanie schematów 

wyrazów z cegiełek i liter. „Wakacyjne plany” – tworzenie mapy mentalnej. „Idzie kotek” – zabawa rytmiczna i 

inscenizowana do wiersza B. Wrzesień. Wytwarzanie radości z zabawy. „Rybacy na jeziorze” - zabawa ruchowa. 
3. „Kolorowe lato” – spacer – obserwacja zmian zachodzących  w przyrodzie. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 
4. Ćwiczenia grafomotoryczne. Dowolne zabawy dzieci według zainteresowań – zwrócenie uwagi na stosowanie form 



grzecznościowych. 
16.07.2020r. 

Czwartek 

„Wesoło nam” 

1. Dowolne zabawy tematyczne – zwrócenie uwagi na zgodną zabawę i odkładanie zabawek na swoje miejsce. 

„Skacząca piłka” – zabawa rytmiczna. .„Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza. Zabawy i ćwiczenia poranne 

według pomysłu nauczyciela. 
2. „Wesoło nam” – zabawy ruchowe przy piosence „Wakacje”– wdrażanie dzieci do spontanicznego reagowania 

ruchem na usłyszaną melodię. „Wakacyjne plany” – malowanie farbami, praca w zespołach.  

Kształcenie umiejętności przedstawiania za pomocą środków plastycznych swoich wakacyjnych planów. 

„Wakacyjne rachunki” – dodawanie i odejmowanie w dostępnym zakresie. 

3. Wyjście na spacer w pobliżu przedszkola – obserwacja otaczającej nas przyrody.Przypomnienie zasad 

bezpiecznego poruszania się podczas spaceru. 

4. Dowolne zabawy dzieci według zainteresowań – zwrócenie uwagi na stosowanie form grzecznościowych. 
17.07.2020r. 

Piątek 

„Wypływamy w rejs” 

1. Zabawa rozwijająca koncentracje uwagi i umiejętność słuchania „ Czarodziejski instrument ”. Swobodne zabawy 

dzieci – zachęcanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy. Zabawy i ćwiczenia poranne według pomysłu nauczyciela. 

2. „Wypływamy w rejs” – łączenie kropek, kolorowanie żaglówki. Ćwiczenia grafomotoryczne.  

 „Wakacje” – zabawy językowe – kształtowanie umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi. „Ile statków płynie 

po wodzie?” – zabawa matematyczna. „Wakacyjny obrazek?” – zabawa słownikowo – gramatyczna - rozwijanie 

umiejętności zapamiętywania treści obrazka i przedstawienie go w sposób słowny 

3. „Zdrowa rywalizacja” – zabawy na placu przedszkolnym – przyzwyczajanie dzieci do wygrywania i 

przegrywania. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

4. Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci . 

 


