
Promyki 

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej 

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

Osoby prowadzące grupę: Dorota Konopińska, Agata Okoniewska 

 

Tematy kompleksowe: 

I. Przyjaciele z różnych stron 
II. Kim będę, gdy dorosnę 

III. Kolory lata 
IV. Czekamy na wakacje  

 

 

Cele działań edukacyjnych: 

• Wypowiadanie się na interesujący dzieci temat w małych zespołach 
• Budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na 

ilustracji 
• Rozumienie i dostosowanie się do słownych poleceń 
• Rozwiązywanie zagadek słownych i dotykowych 
• Uczestnictwo w zabawach usprawniających narządy mowy 
• Zadawanie pytań w zrozumiały sposób 
• Dokonywanie analizy i syntezy wyrazów dwusylabowych 
•  Uczestnictwo w zabawach tematycznych i integracyjnych 
• Poznawanie i nazywanie przedstawicieli niektórych zawodów 
• Obserwacja najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat tych 

obserwacji 
• Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, 

zwierząt i czynności na obrazku w krótkich czasie 
• Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym 

powietrzu, spacerach, wycieczkach 
• Czynny udział w imprezie grupowej 
• Nazywanie kolorów  



• Kontynuowanie prostego rytmu  
• Przeliczanie w dostępnym dla dzieci zakresie 
• Porównywanie różnorodnych materiałów gromadzonych w „magicznym 

pudełku” 
• Rysowanie i malowanie na dowolny temat 
• Układanie płaskich i przestrzennych kompozycji z różnych kloców i 

materiałów naturalnych 
• Śpiewanie piosenek w grupie i indywidualnie 
• Rozróżnianie tempa do marszu i  biegu 
• Uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych 
• Doskonalenie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu oraz 

współpracy w grupie 
• Właściwe reagowanie na umówione wcześniej sygnały wzrokowe i 

słuchowe w zabawach ruchowych 

 

 

Przykładowe działania edukacyjne: 

 

I. Przyjaciele z różnych stron 
1. „Lwy” – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej 
2. „Radosny dzień” – zestaw porannych zabaw ruchowych 
3. „Chcę mieć przyjaciela” – słuchanie opowiadania D. Niewoli; 

odpowiadanie przez dzieci na pytania dotyczące usłyszanego tekstu 
4. „Mój przyjaciel” – zabawa słownikowa 
5. „Lusterka” – zabawa naśladowcza w parach 
6. „Karuzela” – zabawa ruchowa ze śpiewem 
7. Rozwiązywanie zagadek „Zwierzęta w zoo” 
8. Praca z obrazkową mapą świata „Różne strony świata” 
9. „Ona i ja” – poznanie i omówienie treści wiersza H. Łochockiej 
10.  „Najmniejsza – największa” – zabawa dydaktyczna 
11.  „Bańki mydlane” – gimnastyka buzi i języka 
12.  „Wycieczka w góry” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
13.  „Wesoły świat dzieci” – praca plastyczna, rysowanie kredkami 

pastelowymi 
14.  „Wszystkie dzieci nasze dzieci są” – osłuchanie z piosenką, zabawy 

taneczne 



   
II. Kim będę, gdy dorosnę 

1. „W zoo” – ćwiczenia usprawniające narządy mowy w oparciu o 
wiersz G. Wasilewicz 

2. „Kto to?” – praca z obrazkami 
3. „Kim będę, gdy dorosnę…” – zabawa słownikowa, opowiadanie, o 

swoim wymarzonym zawodzie 
4. „Kto pracuje w przedszkolu?” – pogadanka o zawodach związanych 

z pracą w przedszkolu 
5. „Pożar” – praca z wierszem W. Broniewskiego 
6. „Pali się!” – zabawa ruchowa, reagowanie na sygnał słowny 
7. „Naśladujemy różne zawody” – zabawa naśladowcza 
8. „W sklepie” – zabawa w kąciku sklepowym z „wymiennymi” 

towarami 
9. „W sklepie z zabawkami” – zabawa ruchowa w czterech zespołach 
10.  „Wielkie zakupy” – zabawa matematyczna, przeliczanie w jak 

najszerszym zakresie     
11.  „U pana doktora” – słuchanie i omawianie wiersza M. 

Terlikowskiej 
12.  Zabawa ruchowa „Jedzie karetka” poprzedzona słuchaniem 

zagadki dźwiękowej 
13.  „Czego potrzebuje lekarz?” – zabawa dydaktyczna, porządkowanie 

przedmiotów i wybieranie tych potrzebnych lekarzowi w pracy 
14.  „Nożyczkami rachu – ciachu” – zabawy z nożyczkami – nauka 

prawidłowego trzymania nożyczek im posługiwania się nimi 
15.  Rozwiązywanie zagadki, której hasłem jest słowo „fryzjer” 
16.  „Zabawki u fryzjera” – zabawa tematyczna 

  
 

III. Kolory lata 
1. „Idą krasnoludki” – zabawa paluszkowa do wiersza M. Barańskiej 
2. Poznanie piosenki i tańca integracyjnego „Misia A, Misia B” 
3. Zabawy muzyczno – rytmiczne do piosenki „Misia A, Misia B” 
4. „Co jest żółte?” – zabawa słownikowa 
5. Zabawa dydaktyczna „Duże – małe” – wyklaskiwanie nazw, 

klasyfikowanie pod względem wielkości 
6. „Żółty obrazek” – malowanie żółtą farbą według indywidualnego 

pomysłu 
7. Praca z wierszem Z. Beszczyńskiej „Letnia piosenka” 



8. Zabawa słownikowa „Co jest zielone?” 
9. „Kolory” – zabawa zręcznościowa z piłką 
10.  „Co jest niebieskie?” – indywidualne odpowiedzi dzieci na 

postawione pytanie 
11.  „Dzień i noc” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty 

animacyjnej 
12.  „Magiczne pudełko” – zabawa sensoryczna, określanie kształtu, 

następnie koloru wylosowanego przedmiotu 
13.  „Czerwone może być…” – burza mózgów 
14.  „Światełko” – zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz I. Salach 
15.  „Biedronka” – praca plastyczna, rysowanie  koła, linii pionowej 

oraz kropek 
 

IV. Czekamy na wakacje 
1. „Jaka to melodia?” – zagadki słuchowe, rozpoznawanie piosenki 

po linii melodycznej 
2. Na plaży” – praca z wierszem J. Ratajczaka 
3. „Rekin” – zabawa z elementem biegu 
4. „Muszelki i kamyki” – zabawa dydaktyczna na układanie 

rytmów 
5. „Pociąg krasnoludków” –osłuchanie się z piosenką 
6. Zabawy muzyczno – rytmiczne przy piosence „Pociąg 

krasnoludków” 
7. „Letnie motyle” – zabawa ruchowa, kreślenie w powietrzu 

leniwej ósemki 
8. „Na wsi” – praca z obrazkami wiejskich zwierząt i krajobrazów 
9. „Kurczątka do kurnika” – zabawa muzyczno – ruchowa, 

reagowanie na sygnał dźwiękowy 
10.  „Lato” – gimnastyka buzi i języka do opowiadania J. Graban 
11.  „Jedziemy na wakacje” – praca z wierszem Cz. Janczarskiego 
12.  „Sposób na nudę” – zabawy słownikowe, wymyślanie, co 

można robić, aby się nie nudzić 
13.  „Przejdź bezpiecznie” – zabawa ruchowa – tor przeszkód 
14.  „Do widzenia, przedszkole” – słuchanie opowiadania O. Masiuk  
15.  „Letnia kolorowanka” – praca w zespołach przy użyciu kredek 

lub farb (do wyboru)  
 

 



 

 
 

 

 


