
Miesięczny plan pracy dydaktycznej w grupie BIEDRONKI  

4-5latki 

Styczeń  

Temat 

tygodnia 
Zadania do realizacji 

Czy można 

cofnąć 

czas? 

Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Nieudana zamiana” - zachęcanie do 
uważnego słuchania opowiadania,  rozwijanie mowy.  

Zegary i zegarki – zapoznanie ze sposobami pomiaru czasu; poznawanie przyrządów 

służących do pomiaru czasu.  

Gdy zachodzi słońce – wprowadzenie nazw pór dnia. Rozwijanie mowy, zapoznanie z 

naprzemiennym rytmem dnia i nocy.  

Jak pachnie zima? – rozwijanie postawy poznawczej.  

Zabawa logorytmiczna – Wiosna, lato, jesień, zima. 

Zabawy na świeżym powietrzu – obserwowanie oznak pory roku. Uświadomienie 

dzieciom jak ważny jest ruch na świeżym powietrzu 

Zajęcia plastyczne „Dzień i noc” – rozwijanie umiejętności plastycznych; rozwijanie 
wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastycznej dziecka.  

Kto jest 

kucharzem 

leśnych 

zwierząt? 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez słuchanie różnych opowiadań – 

rozwijanie mowy, zachęcanie do wypowiedzi, rozwijanie umiejętności swobodnego 

wypowiadania się na dany temat, poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce.  

Zabawy z piosenką „Pomóż ptakom” – doskonalenie dykcji i artykulacji.  

Zadanie – dokarmianie – poznanie zasad dokarmiania zwierząt zimą. Rozwijanie 

mowy, poznawanie zawodu leśniczego.  

W karmniku – rozwijanie zdolności koncentracji uwagi podczas działania.  

Jak zrobić karmnik? – tworzenie instrukcji. Rozwijanie mowy. 

Zabawy na świeżym powietrzu – budzenie zainteresowania otaczającym światem i 
kształtowanie postawy poszanowania przyrody. 

Kto to taki: 

mama 

mamy, tata 

taty? 

Opowiadanie M. Strękowskiej-Zaremby „Skarby dzieciństwa” – rozwijanie mowy, 

wzbudzanie szacunku do osób starszych.  

Piosenka „Moja babcia nie jest siwa” – nauka piosenki. Rozwijanie wrażliwości i 

wyobraźni muzycznej; rozwijanie zdolności wokalnych.  

Dawniej i dziś – budzenie zainteresowania historią.  

Zabawy z piosenką „Moja babcia nie jest siwa” – rozwijanie ekspresji ruchowej i 

słownej poprzez łączenie śpiewu z elementem ruchu.  

Kubek dla babci i kubek dla dziadka – zajęcia plastyczne. Przygotowanie upominków 
dla babci i dziadka.  

Uroczystość przedszkolna z okazji Dnia Babci i Dziadka -nawiązanie bliższych 

kontaktów z Babcią i Dziadkiem poprzez radosne, wspólne przeżywanie święta, 

wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną; przełamywanie bariery nieśmiałości.  

Zabawy na świeżym powietrzu – dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie.  
Dlaczego 

pewien 

czwartek 

jest tłusty? 

Słuchanie opowiadania „Bal karnawałowy” – rozwijanie mowy, zachęcanie do 

uważnego słuchania opowiadania.  

Co to za postać? – rozwiązywanie zagadek o bohaterach baśniowych.  

Doskonalenie umiejętności przeliczania – Bal nie tylko dla lal.  

Zabawy z piosenką „Balonowy bal” – rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-
wzrokowej.  

Papierowy pączek – zajęcia plastyczne. Rozwijanie umiejętności plastycznych i 

wrażliwości estetycznej. 

Zabawy na świeżym powietrzu - rozwijanie zainteresowania środowiskiem 

przyrodniczym, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.  



 


