
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ 

Grupa pięciolatków 
październik  

 

Termin  Wydarzenie  Działania 

5-9.10 Temat kompleksowy: 

,,Jesień w sadzie” 

 

wartości: szacunek, zdrowie, uwrażliwianie na 

piękno przyrody 

- wdrażanie do przestrzegania zasad dbania o higienę oraz prawidłowego 

mycia rąk 

- wprowadzenie litery O,o na podstawie wyrazu osa 

- wprowadzenie pojęcia samogłoska 

- kreślenie szlaków literopodobnych - ćwiczenia grafomotoryczne 

- dorysowywanie brakujących części owoców- karta pracy (książka) 

- słuchanie i rozmowa  na temat wiersza ,, Pod drzewami” 

- rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych 

- praca plastyczna ,, Owoce z naszego sadu”- wydzieranka z papieru 

- badanie równoliczności zbiorów- ćwiczenia matematyczne 

- nauka piosenki ,,Polka prawdziwa” 

- wykonanie smacznej i zdrowej sałatki owocowej (owoce otrzymamy z 

kuchni przedszkolnej) 

5.10.2020  

 Dzień zwierząt w grupie 

Realizacja projektu ekologicznego ,,Wielka podróż po krainie przyrody” 

9.10 Dzień drzewa w grupie Realizacja zadań edukacyjnych związanych z poszanowaniem przyrody 

Słuchanie ciekawostek dotyczących drzew, spacer do parku 

12-16.10 Temat kompleksowy:  

„Jesień na działce” 

 

wartośśccii::  sszzaaccuunneekk,,  wwssppóółłpprraaccaa,,  zzddrroowwiiee  

- kształtowanie  wzmacnianie mięśni grzbietu podczas ćwiczeń 

gimnastycznych 

- wprowadzenie litery a,A na podstawie wyrazu aparat 

- ćwiczenia pamięci wzrokowej pod hasłem ,,Poznajemy warzywa” 

- nauka wiersza ,,Jesienne kolory” 

- układanie historyjki obrazkowej ,,Sen Oli” 

- doklejanie obrazków w brakującym szeregu – karta pracy (książka) 

- praca plastyczna ,,Pomidorek” 

- zabawy przy piosence ,,Jesień w sadzie i w ogrodzie” 

- rozpoznawanie wybranych warzyw po smaku 

- utrwalenie wiadomości na temat koła- figury geometrycznej 

14.10 Dzień Edukacji Narodowej ,Urodziny Kubusia Puchatka     Prosimy o ubranie dzieci tego dnia w strój odświętny 

19-23.10 Temat kompleksowy 

„ O sobie samym” 

 

wartości: szacunek, przyjaźń, odpowiedzialność 

- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków 

- zabawy z literą :, małą, wielką, drukowaną i pisaną 

- rozwijanie umiejętności nazywania i wyrażania emocji 

- praca plastyczna ,,Drzewko emocji” 

-  zapoznanie z figurą geometryczną kwadratem- poznanie jego cech 

- zabawy przy piosence ,,Podaj rękę koleżance”, ćwiczenia emisyjne 

- łączenie pierwszych głosek z nazwami zdjęć- karta pracy (książka) 

- rozwijanie zwinności i płynności ruchów podczas ćwiczeń 

gimnastycznych 

- słuchanie wiersza ,,Mój przyjaciel” 

- ćwiczenia grafomotoryczne- przygotowanie do nauki pisania 

- praca przestrzenna ,,Kubek dla przyjaciela” 

26-30.10 Temat kompleksowy 

,,Nasze zmysły” 

 

wartości: współpraca, wzajemna pomoc ,odwaga 

- kształtowanie samodzielności poprzez samodzielne ubieranie i 

rozbieranie się w szatni przedszkolnej 

- uświadamianie istnienia różnych narządów zmysłów 

- zapoznanie  literą e :małą, wielką, drukowaną i pisaną 

- zabawy i ćwiczenia pod hasłem ,,Nasze zmysły” 

- rysowanie wybranych przedmiotów w odpowiednim miejscu na kartce-

karta pracy (książka) 

- zapoznanie z zapisem graficznym liczby 4 

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 4 

- dopasowywanie obrazków do odpowiednich wyrazów 

- nauka piosenki ,, Różowe okulary” 

- praca plastyczna ,,Rysujemy nasze zmysły” 

- rysowanie po śladach rysunków dłoni, bez odrywania kredki od kartki-

karta pracy (książka) 

- zabawy z wykorzystaniem lustra oraz wiersza ,,Okulary” 

- tworzenie akompaniamentu muzycznego do wybranego utworu 

 Nauczyciele: Agnieszka Gudowska 

Dobrosława Grędzicka 


