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Promyki 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej 

dla dzieci 3,4-letnich, na miesiąc maj 2018r. 
 

Osoby prowadzące grupę: Dorota Konopińska, Agata Okoniewska 

 

Tematy kompleksowe: 

I. Nasze  książki 
II. Wiosenna łąka 

III. Mama i Tata 
IV. Domowi ulubieńcy 

 

Cele działań edukacyjnych: 

1. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych. 
2. Zabawy usprawniające narządy mowy dziecka. 
3. Przedstawianie i czytanie różnego rodzaju książek. 
4. Kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: duży, mały.   
5. Podejmowanie prób samodzielnego ubierania się i ustawiania w pary 

przed pójściem na spacer. 
6. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem 

różnorodnych sprzętów terenowych. 
7. Poczytaj mi proszę ….. zapraszamy Mamy i Tatusiów do wspólnego 

czytania książek.  
8. Zabawa dydaktyczna – z jakiej to bajki? 
9. Szybko – wolno, zabawy muzyczno – rytmiczne. 
10. Złożenie książeczek harmonijkowych. 
11. Ćwiczenie rytmiczno – zręcznościowe Grube – cieńkie. 
12. Wycieczka do przedszkolnej biblioteki – książki w naszym przedszkolu. 
13. Ćwiczenia w uważnym słuchaniu utworów z literatury dziecięcej. 
14. Badanie kształtu prostokąta „Szanujemy książki” zabawa poprzez 

działanie. 
15. Rymowanki – recytacja w tempie podanym przez N , tańczący woreczek, 

ćwiczenia rytmiczno – zręcznościowe. 
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16. Rysowanie okładki do swojej ulubionej książki. 
17. Kształtowanie umiejętności podskoku, chodzenie na czworaczkach, 

poprawne wykonywanie poleceń N. 
18. Zabawy paluszkowe z wierszem M.Barańskiej. 
19. Rozwijanie umiejętności plastycznych „Wiosenne kwiaty – bez” 

malowanie farbami. 
20. Ćwiczenia słuchowe – Co to za odgłosy? 
21. Obserwacje życia owadów – wycieczka na łąkę. 
22. Rysowanie kolorowych kwiatów – „Wiosenna łąka”. 
23. Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem lup. 
24. Opowiadanie o zaobserwowanych owadach, ich wyglądzie, zwyczajach. 
25. Malowanie i sklejanie motyla. 
26. Wprowadzenie piosenki „Bal na łące”. 
27. Doskonalenie malej motoryki rąk – praca plastyczna biedronka z użyciem 

plasteliny. 
28. Wiosenne rytmy – liczymy ile jest owadów. 
29. Bocian patrzy  - zabawa pobudzająco – hamująca. 
30. Składanie żab orygami wg wzoru. 
31. Gra w zielone – zabawa orienatacyjno – porządkowa. 
32. Malowanie farbami plakatowymi – zielone żaby. 
33. Ćwiczenia słuchowe – wysłuchiwanie wyrazów zaczynających się taka 

sama sylaba. 
34. Zabawa słownikowa – kim jest moja Mama? 
35. Zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym 

przez mamy. 
36. Paczki – zabawa muzyczno – ruchowa. 
37. Moja mama – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do kobiecej 

sylwetki. 
38. Zabawa słownikowa – Kim jest mój Tata? 
39. Zabawa sensoryczna – kojarzenie przedmiotu z zawodem wykonywanym 

przez tatusiów. 
40. Mój Tata – praca plastyczna – dorysowywanie szczegółów do męskiej 

sylwetki. 
41. Wiosenne porządki z Tatą – zabawa ruchowo – naśladowcza. 
42. Wprowadzenie piosenki „Pomogę Mamusi”.  
43. Zabawy muzyczno – ruchowe przy piosence. 
44. Moja mama – rysowanie Mamy, kolorowanie ramki obrazka. 
45. Nauka na pamięć wiersza Serduszko B.Formy. 
46. Rysowanie prostej gry – ściganki, przeliczanie w zakresie do 6. 



3 
 

3 
 

47. Tata Czarodziej – zabawa rychowa orientacyjno – porządkowa. 
48. Mój tato – nauka na pamięć wiersza B.Formy. 
49. Ćwiczenia gimnastyczne – ćwiczenie umiejętności współpracy w grupie, 

kształtowanie głównych grup mięśniowych. 
50. Inscenizacja dla Rodziców, spotkanie na dzień Mamy i taty, piknik w 

ogrodzie, wspólne świętowanie. 
51. Słuchanie opowiadań i próby odpowiedzi na pytania dotyczące ich treści. 
52. Składanie psa – praca plastyczna metoda orygami. 
53. Wprowadzenie piosenki „Zwierzęta domowe”. 
54. Nalepianie nitki po śladzie – ćwiczenie malej motoryki. 
55. Dopasowywanie domku do zwierzęcia, nazywanie zwierząt i ich domów. 
56. Ćwiczenie usprawniające narządy mowy dzieci. 
57. Malowanie farbami plakatowymi – moje ulubione zwierzątko.  
58. Papugowanie – zabawy słownikowe. 
59. Przeliczanie w zakresie 4. Układanie rytmów, 2-3 elementowych. 

 

 

 


