
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ W MIESIĄCU MAJU – GRUPA PIĘCIOLATKÓW 

      Data Temat kompleksowy/wydarzenie 
 

       uwagi 

3-7.05.2021 
 
Wartości: 
Odpowiedzialność, 
przyroda 
 
 
 
 
 
 
 
04-05-2021 

„ Nowinki z wiejskiego podwórka” 
- Dlaczego 3 maja jest ważnym dniem dla naszego narodu?- 
prezentacja multimedialna. Przypomnienie symboli 
narodowych 
- Poznanie zwierząt mieszkających na wsi, oglądanie ilustracji 
- Dlaczego człowiek hoduje zwierzęta? 
- Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza T. Fiutowskiej    
„ Podwórkowa awantura’ 
- „ Na podwórku”- nauka piosenki 
- Ćwiczenia artykulacyjne- naśladowanie głosów zwierząt 
-„Indycze jajo”- ćwiczenia liczbowe w zakresie określonego 
zbioru 
 Dzień Strażaka 

 
  
 
 
 
 

10-14.05.2021 
 
Wartości: 
Przyroda, piękno 
 
 

„ Wiosna na łące” 
- Łąka i jej mieszkańcy- oglądanie ilustracji, rozmowa na ich 
temat 
- Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o łące 
- Spotkania na łące- zabawa orientacyjno-porządkowa 
- Moja łąka- praca plastyczna 
-Słuchanie opowiadania „ Dziwnie zielone” 
- Ćwiczenia zręcznościowe inspirowane wierszem „ ogłoszenie” 
-Cykl rozwojowy motyla 
-„Poranek na łące”- opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami 
artykulacyjnymi 
Czytanie wyrazów z literą N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17-21.05.2021 
 
Wartości: 
Ciekawość, 
odpowiedzialność, 
współpraca 

„ Poznajemy różne zawody” 
- Omówienie obrazków przedstawiających osoby wykonujące 
różne zawody, przypisanie im czynności, które wykonują 
- Omówienie wiersza J. Tuwima „ Wszyscy dla wszystkich” 
-W pracowni krawieckiej- zapoznanie zawodu krawcowej 
- Szyjemy- zabawa ruchowa z elementem podskoku 
-Dobieranie nazw do obrazka- ćwiczenia w czytaniu 
- Czy wiesz czym zajmują się twoi rodzice?- rozmowa kierowana 
- Gdy dorosnę zostanę… rozmowa na temat zawodów, które 
dzieci chciałyby wykonywać w przyszłości 
-„ U fryzjera”- praca plastyczna 

 
 
 
 

24-31.05.2021 
 
Wartości: 
Miłość, rodzina, 
bezpieczeństwo 
 
 
 
 
 
 
 
26-05-2021 
 

„ Nasi kochani rodzice” 
- Rozmowa na temat więzi rodzinnych. Dlaczego nas kochają 
rodzice, a my kochamy ich 
-Formy wypoczynku dla całej rodziny 
- Moja rodzina- oglądanie i omawianie zdjęć 
- Jak przekazać wiadomość rodzicom nie używając słów- zabawa 
twórcza 
- Prezent dla mamy- praca plastyczna 
- „ A ja wolę moją mamę”- nauka piosenki 
- „ Dla mamy i taty”- nauka wiersza 
- Jak pomagasz rodzicom? Zabawa naśladowcza 
- „ Grające guziki”- zabawa matematyczna 
Dzień naszych kochanych mam 

 
 
 
 

 


