
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 

MIESIĄC LUTY 2022 GRUPA II „SMERFY” 
 

Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 
 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Karnawałowe 

zabawy 

• Karnawałowe atrybuty. Karnawał – 
rozmowa na temat karnawału. Karnawałowy 
korowód – zabawa muzyczno-ruchowa. Co to 
za bal? – analiza wzrokowa obrazków  

• Bal kostiumowy. Mój karnawałowy 
kostium – rozmowa kierowana. Zabawy z 
sylabami – analiza sylabowa słów związanych z 
karnawałem 

• Balony, serpentyny i konfetti. Dłuższe i 
krótsze – zabawy matematyczne, mierzenie 
długości 

• Bal karnawałowy. Bal przebierańców – 
słuchanie wiersza, rozmowa na temat jego 
treści. Taniec z balonowym wodzirejem – 
zabawa taneczna 

• Bal naszych lal. Co się dzieje w 
przedszkolu, kiedy nie ma dzieci? – zabawa 
rozwijająca umiejętność słuchania ze 
zrozumieniem 

• Dokonuje analizy i syntezy sylabowej 
IV.2 poznaje tradycje związane z karnawałem 
IV.2, bierze udział w zabawie ruchowej I.5, 
ćwiczy pamięć wzrokową IV.9 

• opisuje swój wymarzony kostium IV.2, 
dzieli słowa na sylaby IV.2 

• porównuje długość przedmiotów IV.13  

• dokonuje pomiarów długości za 
pomocą różnych miar IV.13 

• uważnie słucha wiersza III.8  

• odpowiada na pytania związane z jego 
treścią IV.5 

• naśladuje ruchy kukiełki IV.1  

• porusza się do rytmu słuchanego 
utworu IV.7 

• uważnie słucha wiersza III.8  

• odpowiada na pytania związane z jego 
treścią IV.5 

• Ćwiczenia 
gimnastyczne – zestaw XIV 

• Karnawałowe 
ciepło – zimno – zabawa 
tropiąca, ćwiczenie 
orientacji w przestrzeni 

• Prawa czy lewa? – 
zabawa rozwijająca 
umiejętność orientacji 

• Idziemy na bal – 
zajęcia muzyczne, nauka 
piosenki „Boogie woogie” 

• Kto trafi w balonik? 
– zabawa ruchowa z 
celowaniem 
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Zimowa wyprawa • Oto zima biała!. Zimowe obrazki – 
szukanie w książkach i albumach zimowych 
pejzaży   

• Śniegowa przygoda. Moje zimowe 
przygody – słuchanie wiersza „Śniegowa 
przygoda” J. Papuzińskiej, rozmowa na temat 
zabaw zimowych 

• Zimowa sanna. Pyszna sanna – zabawa 
matematyczna. Karta pracy – zabawa 
matematyczna, porównywanie liczebności 
zbiorów poprzez łączenie elementów w pary 

• W krainie wiecznego śniegu. Gdzie 
znajdę śnieżną krainę? – zabawa dydaktyczna 
z wykorzystaniem globusa, słuchanie 
fragmentu książki „Nela na kole 
podbiegunowym” 

• Kto mieszka w lodowej krainie?. 
Masaż śniegową kulą – zabawa rozwijająca 
propriocepcję. Stąpanie po cienkim lodzie – 
zabawa z chustą animacyjną 

 

• Rozbudza zainteresowanie książkami 
IV.19  

• wyszukuje ilustracje pasujące do 
podanej kategorii IV.9 

• formułuje wypowiedzi na temat 
zimowych zabaw na podstawie własnych 
doświadczeń i ilustracji IV.2,  

• uważnie słucha wiersza i odpowiada 
na pytania dotyczące jego treści III.8, IV.5 

• manipuluje liczmanami i szuka 
rozwiązania podanej zagadki matematycznej 
IV.15, przelicza elementy i porównuje 
liczebność zbiorów IV.15 

• ogląda globus i wskazuje na nim dwa 
bieguny IV.9, uważnie słucha tekstu i 
odszukuje na globusie wymienione w nim 
elementy III.8, IV.9 

• wykonuje piłką masaż ciała 
koleżanki/kolegi I.5, stara się utrzymać 
równowagę na ruchomym podłożu I.5, I.9 
 

• Ćwiczymy 
ubieranie się – zabawa 
rozwijająca umiejętność 
samodzielnego ubierania 
się 

• Sople na dachu – 
zabawa rozwijająca 
umiejętność orientacji w 
przestrzeni 

• Zimowe skradanie 
– zabawa z elementem 
równowagi 

• Czy jest zima czy jej 
nie ma? – spacer w okolicy 
przedszkola, szukanie 
oznak przyrodniczych 
świadczących o zimie 
(pogoda, rośliny, zwierzęta) 

• Na lodowej krze – 
zabawa równoważna 

Nasza Wisła • Wisła i jej mieszkańcy. W Wiśle – 
rozmowa, poznanie mieszkańców Wisły. Karta 
pracy – rozpoznawanie zwierząt żyjących w 
Wiśle  
po fragmencie ciała 

• U stóp wawelskiego wzgórza. Jak to 
było z tym smokiem? – słuchanie legendy o 
smoku wawelskim 

• Z czego słynie Warszawa?. 
Warszawskie legendy – rozmowa na temat 
warszawskich legend  

• Poznaje wybrane zwierzęta 
mieszkające w Wiśle i w jej pobliżu IV.18, 
doskonali percepcję wzrokową IV.9  
 rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta IV.18 

• uważnie słucha legendy III.8, IV.3  
wypowiada się na temat treści utworu IV.2, 
IV.5, ocenia zachowanie bohaterów III.6, IV.6 

• uważnie słucha legendy i wypowiada 
się na temat treści III.8, IV.2, IV.5  
omawia ilustracje przedstawiające różne 
legendy warszawskie IV.9 

• Ryba, żuraw i 
mewa – zabawa ruchowa 

• Gimnastyka 
poranna – zestaw XI 

• Walka bazyliszków 
– zabawa z mocowaniem w 
pozycji klęku podpartego 

• Jak porusza się 
Ziemia? – zabawa 
rytmiczno-ruchowa 
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• Do Torunia na pierniki. Rozdajemy 
pierniki – zabawa matematyczna, przeliczanie  

 
Miasto Kopernika – rozmowa na podstawie 
wiersza 

• Tam, gdzie Wisła spotyka się z 
morzem…Na morskim brzegu – oglądanie 
ilustracji przedstawiających morskie wybrzeże 
i jego charakterystyczne elementy 

• wyznacza wynik dodawania i 
odejmowania, licząc na zbiorach zastępczych 
IV.15 
słucha wiersza III.5  
zdobywa wiedzę na temat polskiego uczonego 
– Mikołaja Kopernika IV.10 

• wskazuje na mapie Wisłę i jej ujście 
IV.9 
rozpoznaje elementy charakterystyczne dla 
polskiego wybrzeża IV.18 ‒ wykorzystuje w 
zabawie ruch intencjonalny do odtworzenia 
treści obrazu IV.1 

• Poszukiwanie 
drzew iglastych – spacer w 
okolicy przedszkola 

Co to jest sztuka? •  Różne oblicza sztuki. Jaka to dziedzina 
sztuki? – zapoznanie z różnymi dziedzinami 
sztuki, odczytywanie prostych symboli 

• Gadał dziad do obrazu… Czy obraz 
nam odpowie? – słuchanie wiersza A. Frączek 
„Gadał dziad do obrazu” i rozmowa na temat 
jego treści 

• W pracowni rzeźbiarza. Na wystawie – 
zabawa matematyczna, porównywanie 
liczebności zbiorów 

• Cuda przedszkolnej architektury. Mój 
dom – rozmowa, nazywanie różnych rodzajów 
domów. 
Jak powstaje dom? – słuchanie opowiadania T. 
Plebańskiego 

• Dziecięca orkiestra symfoniczna. 
Słoikowa orkiestra – eksperymentowanie z 
dźwiękami wydawanymi przez przedmioty 
codziennego użytku 

• Czyta obrazy i nazywa proste symbole 
IV.9  
czyta globalnie IV.4 

• uważnie słucha wiersza III.8  
wskazuje w tekście zabawne elementy IV.6 

• przelicza elementy zbiorów i 
porównuje ich liczebność IV.15  
wykonuje dodawanie i odejmowanie w 
sytuacji użytkowej IV.15 

• nazywa miejscowość, w której mieszka 
IV.10  
utrwala znajomość własnego adresu III.3  
opisuje wygląd swojego domu IV.2 
uważnie słucha opowiadania III.8 

• eksperymentuje z przedmiotami, 
próbując wydobyć z nich dźwięk IV.7, IV.13 

• Zdjęcie – odbitka – 
zabawa orientacyjno-
porządkowa 

• Przez abstrakcyjny 
obraz – zabawa ruchowa 

• Na postumencie – 
zabawa równoważna 

• Gimnastyka 
poranna – zestaw XII 

• Pałeczka dyrygenta 
– swobodna ekspresja do 
muzyki 

 


