PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ
DLA 3/4 LATKÓW - LUTY
TEMAT KOMPLEKSOWY - JESTEŚMY SAMODZIELNI W KUCHNI

W tym tygodniu zaplanowoano:
Zwiedzanie kuchni przedszkolnej; zapoznanie z jej wyglądem i wyposażeniem.
Zabawy z plasteliną
Wykonanie kanapek z produktów lubianych przez dzieci- kuchcikowo
Nakrywamy do stołu- savour vivre.
Co tak smakuje- rozpoznawanie produktów przez zmysły smaku i węchu.

1. W przedszkolnej kuchni. Poznawanie pracy kucharki.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka.
Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych, nazywanie ich
i określanie do czego służą.
Zabawy z wykorzystaniem rymowanki Kuchareczka.
Zwiedzanie kuchni przedszkolnej; zapoznanie z jej wyglądem i wyposażeniem.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Zamieniamy się kubeczkami.
Zabawa dydaktyczna Gotujemy zupę.
Nazywanie obrazków. Określenie, do czego służą przedstawione na nich przedmioty. Kolorowanie
rysunku garnka (karta pracy).
Ćwiczenia klasyfikacyjne – segregowanie łyżek według wielkości; poprawne posługiwanie się
określeniami: mała, duża (ćwiczenia indywidualne).
Zabawy na placu przedszkolnym.
2. Z mamą w kuchni. Rozwijanie poczucia rytmu.
Ćwiczenia poranne z hula-hop.
Ćwiczenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej Czajnik z gwizdkiem.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka.
Zabawy gwizdkami od czajników Gwizdane melodie.
Zabawy przy piosence Z mamą w kuchni.
Rozmowa na temat treści piosenki.
Zabawa rytmiczna Pomagamy mamie
Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka.
Zabawa rozwijająca sprawność manualną Robimy kluseczki- zabawy plasteliną.
3. Kolorowe kanapki. Rozwijanie umiejętności samodzielnego przygotowywania kanapek.
Zabawa ruchowa z elementem rzutu Celujemy do garnka.
Ćwiczenia klasyfikacyjne Czego potrzebuje kucharka do pracy?
Zabawa orientacyjno-porządkowa Z garnka do garnka.

Zabawa rozwijająca umiejętność rozróżniania dźwięków Odgłosy dochodzące z kuchni.
Swobodne rozmowy na temat obrazka W kuchni.
Wykonanie kanapek z produktów lubianych przez dzieci - kuchcikowo
Zabawy na placu przedszkolnym – celowanie śnieżkami w wyznaczony obiekt.
Ćwiczenie graficzne Fartuch dla kucharki.
4. Potrafimy zachować się przy stole. Uświadamianie znaczenia właściwego zachowania się
przy stole.
Gimnastyka poranna.
Zabawa Co do czego pasuje?
Zabawa relaksacyjna Kucharka gotuje (masaż).
Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego Gość.
Rozmowa na temat opowiadania.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Przyjaciele Misia Uszatka.
Zabawa tematyczna w kąciku lalek Przyjęcie dla lalek.
Określanie, co jemy łyżką, co łyżeczką, a co  widelcem. Odszukanie we wkładce obrazków: łyżki,
łyżeczki, widelca. Naklejenie ich obok odpowiednich obrazków potraw (karta pracy).
Zabawy na świeżym powietrzu.
Zabawy swobodne w kąciku kulinarnym.
Nakrywamy do stołu- savour vivre.
5. Łyżka i widelec. Rozwijanie sprawności manualnej.
Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec łyżki i widelca.
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał Nasze gotowanie.
Zagadki smakowe Co tak smakuje?
Nasze sztućce  stemplowanie wzorów na rysunku łyżki lub widelca z wykorzystaniem stempli z
ziemniaków.
Zabawa rozwijająca inwencję twórczą Moje ulubione danie.
Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec łyżki i widelca.
Zabawa rozwijająca sprawność manualną Fasola i groch.
Zabawa inscenizowana Rozmowy łyżki i widelca.
Co tak smakuje- rozpoznawanie produktów przez zmysły smaku i węchu.
TEMAT KOMPLEKSOWY - KARNAWAŁ

W tym tygodniu zaplanowoano:
Kino- bajka Fernando. Tłusty czwartek
Międzynarodowy Dzień Pizzy
Zabawy z balonami
Bal karnawałowy
Walentynki
1. Karnawałowe przebieranki. Rozwijanie sprawności manualnej.
Babuleńka i koziołek - zabawy integracyjne w kole.
Lwy- zabawa paluszkowa naśladowcza kształtująca wyczucie palców u rąk.

Karnawał- rozmowa na podstawie wiersza Z. Dmitrocy
Taniec Snieżynek- zabawa ruchowa z elementem przysiadu.
Karnawałowe przebieranki zabawa dydaktyczna, dobieranie obrazków w pary. Składanie
obrazków z części .
Zabawy swobodne.
Wyjście do kina na bajkę ,, Fernando”
Tłusty Czwartek
2. Karnawałowe szaleństwo. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
Poranne zabawy ruchowe.
Bal bałwanków- zabawy muzyczno-rytmiczne przy piosence.
Karnawałowe granie zabawy z użyciem instrumentów muzycznych.
Maski karnawałowe Papieroplastyka.
Pałac Królowej Śniegu- zabawy konstrukcyjne z klocków
Gdzie jesteś bałwanku? Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
Międzynarodowy Dzień Pizzy
3. Zabawy z balonami. Rozwiajnie sprawności manualnej.
Balonik tradycyjna zabawa integracyjna.
Poleczka z balonikiem Spontaniczna zabawa z balonami przy muzyce
Wariacje z balonami Ćwiczenia oddechowe z balonami.
Balonikowe buźki- malowanie na balonach ust, oczu, wg pomysłu dzieci.
Ile wytrzyma? Eksperymenty z balonami.
Tańczące baloniki- zabawy z rekwizytami.
Spacer Królewny i królewicza Zabawy na świeżym powietrzu.
4. Bal Karnawałowy. Rozwiajnie poczucia bycia wsółgospodarzem sali.
Bal bałwanków Zabawy muzyczno- naśladowcze przy piosence
Karnawałowe szaleństwo Rozwiązywanie zagadek o tematyce postacie z balu.
Magiczne pudełko. Zabawy sensoryczne.
Zabawy i tańce przy piosenkach.
Prezentacja strojów karnawałowych.
Konkursy taneczne w parach i grupach.
Zabawy swobodne
5. Walentynki. Rozwiajnie mowy.
Powitanie piosenką Czy gruby, czy chudy…
Wysłuchanie wiersza Walentynki
Pogadanka n/t zwyczaju walentynkowego, historii i tradycji obchodzenia Dnia św. Walentego
Zabawa ruchowa z wykorzystaniem serca przy piosence Mam serduszko
Konkurs
Zagadki Kto kogo kocha ? Kto kogo lubi ?
Ozdabianie Walentynek wg pomysłów i inwencji dzieci z wykorzystaniem przygotowanych
materiałów plastycznych-praca w zespołach kilku osobowych.

TEMAT KOMPLEKSOWY - BAŚNIOWY ŚWIAT

W tym tygodniu zaplanowano:
Kółko gimnastyczne – zabawy z woreczkami gimnastycznymi.
Dzień Poczty Polskiej
Światowy Dzień Kota
Kółko badawcze
Baśniowy quiz
1. Czy znasz tę baśń? Rozwijanie mowy.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Przejdź przez tunel.
Nauka prostej wyliczanki Czary mary....
Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej Obudzona królewna.
Rozmowa na temat opowiadania.
Zabawa Gdzie schowało się zaczarowane jabłko ?
Spacer – wdychanie świeżego powietrza nosem i wydychanie ustami.
Oglądanie bajek i baśni zgromadzonych w kąciku książki.
Zabawa ruchowa twórcza Wewnątrz i na zewnątrz.
Kółko gimnastyczne – zabawy z woreczkami gimnastycznymi.
2. Królewskie stroje. Rozwijanie sprawności manualnej.

Zabawa Zaczarowane pudełko
Rysowanie drogi rycerza do zamku. Określenie, kto w nim może mieszkać (karta pracy).
Dowolny taniec przy piosence Baśnie.
Król i królowa  przyklejanie na sylwetach króla i królowej elementów ich strojów.
Zabawa Czy znasz swoje ciało?Wskazywanie wymienionej części ciała.
Zabawa Co robi moja ręka? Zabawy pantomimiczne.
Praca z tablicą multimedialną- ogladanie zamków, królewiczów i królewny w ich tradycyjnych
strojach
Dzień Poczty Polskiej
3. Śpiewamy o baśniach. Umuzykalnianie dzieci.
Składanie w całość pociętego obrazka przedstawiającego królową lub króla (ćwiczenia w zakresie
analizy i syntezy wzrokowej).
Zabawa rozwijająca percepcję słuchową Zgadnij, kto mówi.
Zabawy przy piosence Baśnie.
Omówienie treści piosenki Baśnie
Zabawa Szybko – wolno. Reagowanie na podane hasło.
Zabawy na placu przedszkolnym.
Zabawa Czarodziejki smok- dmuchanie na piórka.
Zabawy swobodne.
Światowy Dzień Kota
4. Bajki i baśnie. Rozwijanie mowy.
Zabawa muzyczno-ruchowa Niedźwiedzie i myszki.

Zabawa Mów i rób.
Ćwiczenia logopedyczne Zabawa balonami.
Spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
Zabawa przy piosence Baśnie.
Słuchanie wybranej baśni opowiadanej przez nauczyciela.
Kolorowanie kredkami wybranej postaci z baśni.
Dzień aktora – zabawy pacynkami
5. Baśniowe zamki. Rozwijanie umiejętności liczenia.
Zabawa krążkami.
Ćwiczenia dykcyjne – powtarzanie zdań za nauczycielem.
Baśniowe zamki  ćwiczenia w liczeniu.
Zabawa ruchowo-naśladowcza Chodzę jak król, chodzę jak królowa.
Zabawa twórcza Czarowanie.
Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Przejdź przez tunel.
Układanie zamków z klocków w kształcie figur geometrycznych.
Baśniowy quiz

TEMAT KOMPLEKSOWY - CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM

W tym tygodniu zaplanowano:
Spacer do pobliskiego sklepu spożywczego – oglądanie wagi
Światowy Dzień Pomagania Potrzebującym
Rysujemy od linijki – zabawy w kreślenie
Dzień Niedzwiedzia Polarnego
Urządzamy kącik temetyczny- sklep
1. Bawimy się wagą. Rozwijanie sprawności manualnej.
Zabawa ruchowa z elementem równowagi Utrzymaj równowagę.
Lekki i ciężki Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania masy przedmiotów.
Ćwiczenie w zakresie analizy i syntezy wzrokowej Waga.
Kolorowe wagi  ozdabianie rysunku wagi łazienkowej elementami wyciętymi z kolorowego
papieru.
Spacer do pobliskiego sklepu spożywczego – oglądanie wagi elektronicznej; obserwowanie
ważenia różnych produktów; dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.
Zabawa Rysunek pod dyktando
Nazywanie zdjęć. Wskazywanie przedmiotów pasujących do siebie praca z tablicą multimedialną.
2. Długie wstążki, krótkie wstążki. Rozwijanie mowy.
Kolorowe wstążki- ćwiczenia poranne ze wstążkami.
Zabawa bieżna Zamieniamy się miejscami.
Zabawa integracyjna Bawimy się imionami.
Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania Do kogo to należy?
Słuchanie opowiadania D. Głośnickiej Kokardka, inscenizowanego maskotkami.
Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Kotek
Zabawa ruchowo-naśladowcza Wesołe kotki i smutne kotki.

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Zgadnij, co rysuję.
Ćwiczenia klasyfikacyjne Długie paski i krótkie paski.
Światowy Dzień Pomagania Potrzebującym.
3. Co można zmierzyć? Określanie wysokości przedmiotów.
Zabawa rozwijająca umiejętność wypowiadania się zdaniami Posłuchaj i dokończ.
Zabawa bieżna Zamieniamy się miejscami.
Zabawa dydaktyczna Wysoki czy niski?
Zabawa Przeciwieństwa. Zabawa z obrazkami.
Zabawa muzyczno-ruchowa Wędrująca piłka.
Zabawy na placu przedszkolnym. Zabawy w mierzenie krokami odległości.
Zabawa W przymierzalni.
Ćwiczenie rozwijające sprawność manualną Rysujemy od linijki.
4. Lekkie jak…Rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów.
Zabawa rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe Co zrobisz?
Zabawa bieżna Zamieniamy się miejscami.
Zabawy z wykorzystaniem wiersza I. Suchorzewskiej Leciutki żarcik.
Klasyfikowanie obrazków przedmiotów ciężki i lekkich.
Zabawa orientacyjno-porządkowa Ciężko – lekko.
Zabawy na placu przedszkolnym.
Ćwiczenia słuchowe – rytmiczny podział (na sylaby) nazw obrazków.
Dzień Niedzwiedzia Polarnego
5. Robimy zakupy. Rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.
Zabawa dydaktyczna Czego potrzebuję?
Zabawy przy piosence Zakupy.
Rozmowa na temat treści piosenki Zakupy. Zwrócenie uwagi na temat zachowania się w sklepie.
Zabawa W sklepie- zabawa w kąciku.
Spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.
Liczenie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Pokazywanie liczby poszczególnych
przedmiotów na palcach.

