
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU STYCZNIU – GRUPA PIĘCIOLATKÓW 

      Data Temat kompleksowy/wydarzenie 
 

       uwagi 

4- 8.01.2021 
 
Wartości: 
Bezpieczeństwo, 
radość zabawy 

„Sporty zimowe” 
- dzieci utrwalają podstawowe zasady bezpieczeństwa 
dotyczące zabaw zimowych 
--dzieci uważnie słuchają zagadek-rymowanek, 
 - wypowiadają się na temat swoich ulubionych sportów 
zimowych, 
 - uważnie patrzą, zapamiętują, rozpoznają elementy 
przedstawione na obrazkach 
- zabawy zimowe na śniegu w ogrodzie przedszkolnym 
-„ Jadą w saniach dzieci”- zabawa muzyczno-ruchowa 
- „Ulepimy dziś bałwana”- warsztaty plastyczne 
-Zabawa dramowa ZIMOWE IGRZYSKA - przedstawienie 
ruchem i mimiką różnych sportów zimowych. 
 

 
 
  
Bardzo prosimy, aby dzieci 
przychodziły do przedszkola 
odpowiednio ubrane. Jeśli 
tylko pogoda pozwoli 
będziemy wychodzić na 
świeże powietrze. 
 
 
 

11-15.01.2021 
 
Wartości: 
Współdziałanie, 
przyjaźń 
 
 

„Śpiew i ruch to zdrowie – każdy Eskimos to powie” 

-gry i zabawy integracyjne 

-mistrzostwa w grach planszowych 

-wykonanie zimowego plakatu – praca plastyczna typu 

collage w grupach 

- zabawy sportowe na sali gimnastycznej 

-Zabawa ruchowa z wykorzystaniem kinezjologii 

edukacyjnej Jesteśmy malarzami. (wg P.Dennisona)  

- Seans kinowy w przedszkolu 

-„ Zima ,zima za oknami, bawcie się dzieciaki z nami”- 

zabawa muzyczno-ruchowa 
 

 

18-22.01.2021 
 
Wartości: 
Rodzina, piękno 
 

„Odwiedzili nas babcia i dziadziuś” 
- Moja babcia i mój dziadek- rozmowa ilustrowana, 
swobodne wypowiedzi dzieci dotyczące ich babci i 
dziadka 
-„ Dla babci” nauka wiersza H. Lochockiej 
- Zabawy i ćwiczenia z literą B małą i dużą 
- Serce dla babci i dziadka- praca plastyczna 
- Ulica babci i dziadka- ćwiczenia doskonalące pamięć 
-Przyjęcie dla babci i dziadka- przeliczanie w zakresie 7 
- Nauka piosenki „ Śpiewa babcia, śpiewa dziadek” 
 

 
 
 
 

25-29.01.2-21 
 
Wartości: 
Odpowiedzialność, 
Współdziałanie 
 
 

„ Zwierzęta są głodne” 
-  Oglądanie ilustracji poświęconych ptakom 
występującym w Polsce 
- Dzielenie wyrazów, nazw ptaków na sylaby i głoski 
- Zabawy i ćwiczenia z literą S małą i dużą 
- Karmnik dla ptaków- praca plastyczna 
- „ Śpiewająca choinka”- zapoznanie z treścią wiersza M. 
Kownackiej 
- Czym dokarmiamy ptaki? – rozmowa ilustrowana 
- Zabawy ruchowe przy piosence „Ptasi bar” 
- „ Z domu do domu”- zabawa orientacyjno-porządkowa 
-„ Cały tydzień”- utrwalenie dni tygodnia (zabawa 
rytmiczna) 
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