
PLAN PRACY/ MAJ 2020 

GRUPA MUSZELKI 

 

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie: 

 

4- 8.V. 2020 

Temat integrujący: Wiosenna łąka 

PON. Kolorowa łąka 

WT. Motyle 

ŚR. Biedronki 

CZW. Bocian 

PT. Żabki 

 

11- 15.V. 2020 

Temat integrujący: Zwierzęta domowe 

PON. Pies- przyjaciel człowieka 

WT. Rybki 

ŚR. Zwierzęta u lekarza 

CZW. Opiekujemy się zwierzętami 

PT. Uwaga nieznajome zwierzę! 

 

18- 22.V. 2020 

Temat integrujący: Mama i tata 

PON. Moja mama 

WT. Mój tata 

ŚR. Rodzinne gotowanie 

CZW. Razem jest wesoło 

PT. Upominki dla rodziców 

 



25- 29.V.2020 

Temat integrujący: Kim będę, gdy dorosnę? 

PON. W przedszkolu 

WT. Na pomoc 

ŚR. W sklepie 

CZW. U lekarza 

PT. W piekarni 

 

ZADANIA EDUKACYJNE DO REALIZACJI: 

 Uczestniczenie w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem; 

 Budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionych na ilustracji; 

 Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych; 

 Uczestniczenie w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem 

przyrodniczym; 

 Poznawanie i nazywanie zwierząt domowych; 

 Rozwijanie umiejętności prawidłowego opiekowania się zwierzętami; 

 Rozpoznawanie przedmiotów poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, 

wzrok; 

 Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, zwierząt oraz 

ich czynności na obrazku w krótkim czasie; 

 Obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich 

obserwacji; 

 Dostrzeganie i nazywanie zmiany zachodzących wiosną w przyrodzie- łąka jako dom 

dla roślin i zwierząt; 

 Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu; 

 Wyjaśnianie czym zajmuje się: nauczyciel, lekarz, kucharz, pielęgniarka, strażak, 

ratownik medyczny, policjant, marynarz, ratownik nad morzem; 

 Porównywanie ciężarów przedmiotów, używanie określeń: ciężki- lekki; 

 Porównywanie położenia przedmiotów w przestrzeni, używanie określeń: wysoko- 

nisko; 

 Porównywanie liczebności zbirów; 

 Podejmowanie próby kontynuacji prostego rytmu rozpoczętego przez nauczyciela; 

 Przeliczanie w dostępnym dla siebie zakresie; 

 Porządkowanie zdarzeń historyjki obrazkowej złożonej z 3 obrazków; 

 Uzupełnianie brakujących elementów w ciągu przedmiotów; 

 Układanie płaskich i przestrzennych kompozycji z różnorodnych klocków i materiałów 

naturalnych oraz przyrodniczych; 

 Doskonalenie umiejętności swobodnego posługiwania się kredkami; 



 Układanie z mozaiki geometrycznej według wzoru lub własnych pomysłów; 

 Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych mormorando lub poprzez 

prezentowanie rytmu; 

 Kształtowanie umiejętności rozróżniania tempa do marszu i biegu; 

 Kształtowanie umiejętności realizowania rytmu podanego przez nauczyciela; 

 Rozwijanie koordynacji ruchowej, motoryki dużej, umiejętności współpracy podczas 

zabaw ruchowych i zestawów ćwiczeń gimnastycznych; 

 Doskonalenie umiejętności utrzymywania równowagi, stojąc na jednej nodze; 

 Reagowanie na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach 

ruchowych. 


