
PLAN PRACY DLA DZIECI 3, 4 i 5-LETNICH „MOTYLE” NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021. 
GRUPĘ PROWADZĄ  MGR  AGNIESZKA  GAZDA  I MGR AGNIESZKA KLUJ 

Plan opracowano w oparciu o przewodnik metodyczny wraz z płytą CD z nagraniami muzycznymi  
„Nowe Przygody Olka i Ady  A+” przeznaczony do pracy z dziećmi 3, 4 i 5-letnimi Część 1 
Wydawnictwo MAC Edukacja 2019. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Oto ja (Tydzień pierwszy )  

Witanie dzieci po wakacyjnej przerwie. Nawiązanie z nimi kontaktów.  

Rozmowy na temat zmian w ich wyglądzie. Zachęcanie do zabaw.  

Zapoznawanie dzieci z obrazem graficznym ich imion.  

Wprowadzenie dzieci w świat pisma metodą I. Majchrzak. Oznaczenie szafek i półek w 
szatni.  

Zabawa ruchowa z zestawu zabaw ruchowych.  

Zabawy na świeżym powietrzu: wyjście do ogrodu przedszkolnego – poznanie drogi 
ewakuacyjnej i miejsca zbiórki; zapoznanie z regulaminem placu zabaw 

Słuchanie piosenki W przedszkolu, w wykonaniu nauczyciela i  jej nagrania. 

 Rozmowa na temat piosenki. 

Zabawa rozwijająca duże grupy mięśniowe – Jedynki, dwójki! 

Zabawa kostką – Kąciki i miejsca w naszej sali. 

Zabawa badawcza Czym się różnimy? 

Zabawy przy piosence Bawiły się dzieci paluszkami (według M. Bogdanowicz). 

Zajęcie plastyczne – Mój portret. 

Zabawa rozwijająca koordynację słuchowo-ruchową – Części ciała (tekst B. Forma).               
Zabawa rozwijająca słownictwo – Zgadnij, o kim mowa.  

Porównywanie wyglądu dzieci z grupy: dostrzeganie różnic i podobieństw. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja grupa (Tydzień drugi)  

Elementy matematyki-Orientacja przestrzenna. Utrwalenie nazwy naszej grupy poprzez  
wielozmysłowa prace plastyczną.  
Zabawy bieżne: Kolorowy berek, Wąż. 
Zabawa naśladowcza Wielkie pranie. 
Zabawa ruchowa z elementem podskoku – Skaczące piłeczki. 
Zabawa ruchowa z elementem celowania – Zabawy z piłką. 
Zabawy ruchowe: Gąski – do domu, Gdzie jest…! Mój znaczek, Mam chusteczkę haftowaną. 
Zabawa ruchowa ze śpiewem – Idzie wąż.  



Zabawy ruchowe integrujące grupę – Kto lubi…! Imiona. 
Zabawy na świeżym powietrzu.                                                                                                                  
Moje przedszkole –nauka piosenki Jestem przedszkolakiem, , burza mózgów „Co to znaczy być 
przedszkolakiem?”,  skonstruowanie kodeksu przedszkolaka.  

Utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  

Zabawa integracyjna Dołącz do nas.  
Zabawa z krzesełkami – Zrób tak jak ja.  
Zabawa dydaktyczna ”Jaką zabawkę mam na myśli?” 

Zabawy paluszkowe np. Sroczka, Kanapka czy Witające się rączki.  

Zabawa dydaktyczna W co się bawić?  

Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa Co słychać w ogrodzie?; zabawa ruchowa Robię to co ty; 
rysowanie patykiem po ziemi – Zagadki obrazkowe. 

Rozmowa na temat obrazka. Przeliczanie klocków; wskazywanie, gdzie jest ich najwięcej, a gdzie – 
najmniej.   

Konstruowanie wież z klocków zgodnie z podanym kodem.  

Przeliczanie z zakresie dostępnym dla dzieci. Zabawa orientacyjno-porządkowa Szybka zbiórka. 

Zajęcia matematyczne – Zabawki w naszej sali.  

Oglądanie obrazków, odróżnianie zachowań poprawnych od niepoprawnych. 

Stworzenie Motylkowego kodeksu zachowania „Super piątka” 

TEMAT KOMPLEKSOWY: Moja droga do przedszkola (Tydzień trzeci)  

Dbałość o bezpieczeństwo-poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego 
poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej). 
Współdziałanie w grupie,  uczestniczenie we wspólnych zabawach. 
Muzyka i ruch- uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, rytmicznych, 
ilustracyjnych. 
Sprawność ruchowa- ćwiczenia poranne uczestniczenie w zabawach z elementem 
naśladownictwa- uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych, 
bieżnych, z elementem czworakowania, z elementem skoku, podskoku, organizowanych 
metodą opowieści ruchowej.                                                                                                    
Zabawy orientacyjno-porządkowe: Na ulicy, Raz, dwa, trzy… policjant patrzy, Policjant na 
drodze, Figury, Przeprowadź mnie przez jezdnię. Zabawa dydaktyczna z sygnalizatorem 
elektrycznym.  
Zabawa ruchowa ze śpiewem – Jedzie pociąg z daleka. 
Zabawy ruchowo-naśladowcze: Myjnia samochodowa, Rowery. 
Zabawy ruchowe: Czerwone światło – stój, Rowerzyści, Pojazdy, Pobaw się z nami, Mistrz 
kierownicy.  
Zabawy z piłką – Gra w kolory.  



Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Światła drogowe; zabawy paskami krepiny. 
Wypowiada się na temat prawidłowego sposobu przechodzenia przez ulice, gdy nie ma na 
niej sygnalizacji świetlnej. 
Zabawa rozwijająca reakcję na sygnał dźwiękowy – Jedź! Stój! 
Zabawa skoczna Pasy na drodze. 
Zabawa uspokajająca – Marsz. Ćwiczenie rozwijajcie poczucie rytmu – Klaszczemy. 
Rozmowa na temat bezpieczeństwa drogowego – ustalenie Kodeksu bezpiecznego 
przedszkolaka. Zabawa dydaktyczna Pierwsza pomoc 
Rozmowa o bezpieczeństwie na drodze – Strażnicy drogi.  
Zabawa porządkowa Przeprowadź mnie przez jezdnię.  
Praca plastyczna Przejście dla pieszych.  
Wskazywanie kół: małych i dużych, kolorowanie ich zgodnie z opisem. 
Zapamiętaj i powiedz – rozwijanie pamięci słownej oraz wydłużanie fazy oddechowej. 
Zabawa ruchowa z elementem spostrzegawczości – W poszukiwaniu figury. 
W magicznym świecie figur – zajęcia matematyczno-badawcze. 
Co to za pojazd? – składanie pociętych obrazków w całość według wzoru. 
Zapoznanie z wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy.  
„Na ratunek” - zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi. 
Prawda czy fałsz? – podsumowanie wiadomości związanych z bezpiecznym poruszaniem się 
po drodze.  
 
TEMAT KOMPLEKSOWY: Idzie jesień… przez las i park (Tydzień czwarty)  

 Obserwacja przyrody-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w bliskim otoczeniu 
przedszkola. Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie 
zmian kolorów liści, gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystywanie ich 
do wszelkiej działalności: matematycznej, plastycznej, muzycznej,    w relaksacji                              
lub w ćwiczeniach ruchowych.  
Uczestniczenie w zabawach twórczych (głównie tematycznych, konstrukcyjnych                                  
i ruchowych). 
Aktywność językowa Wypowiedzi ustne odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego 
utworu.  
Układanie przedmiotów według poleceń nauczyciela.  
Liczenie wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało. 
Klasyfikowanie porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość  
(np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).  
Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby 
zapamiętywania tekstu i melodii. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Wirujące listki. 
Zabawy ruchowe: Jesienny spacer, Grzybek. 
Zabawy bieżne: Jesienny bukiet, Biegnij do drzewa, Latawiec z liścia. 
Zabawa ruchowa utrwalająca sposób ustawiania się – Koło, pociąg, wąż… 
Zabawa ruchowa przy muzyce – Liść tańczący na wietrze.  
Zabawa ruchowa z elementem dramy – Kim jestem? 
Zabawa z elementem celowania – Kasztany. 



Zabawa ruchowo-naśladowcza Jesienny ludzik.  
Zabawa ćwicząca spostrzeganie – Lornetka. 
Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała – Jak rośnie ludzik? 
Zabawa sensoryczna Jesienne owoce 
Ćwiczenia logopedyczne. Ćwiczenia oddechowe – Listki.  
Rozmowy indywidualne w kąciku książki.  
Zapoznanie z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej.  
Zabawa plastyczna Kalkowanie liści.  
Swobodne rozmowy nauczyciela z dziećmi na temat widoku za oknem i jesiennej pogody. 
Gra dydaktyczna Kto ma więcej?  
Nauka pierwszej zwrotki piosenki Jesień. Zabawa integracyjna Spacer po lesie. 
Rozmowa kierowana podczas oglądania atlasu grzybów.  
Dostrzeganie i kontynuowanie rytmu – Chodniczek z grzybków.  
Praca plastyczna Grzybobranie – z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych.  
Rysowanie oburącz – Rysujemy grzyby.  

Ćwiczenia relaksacyjne Masażyk. 

 

 

Grupa Motyli rozpoczyna pierwszy w tym roku szkolnym Projekt                                                           
Metodą Projektu „Zwierzęta”.  

 

 

 

 

 

 


