
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI PIĘCIOLETNICH 

NA MIESIĄC LUTY 

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne: 

 

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wyciągania wniosków;  

 ćwiczenie percepcji słuchowej na podstawie rymów; 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie baśni;  

 odróżnianie elementów prawdopodobnych od nieprawdopodobnych (fikcyjnych od realnych); 

 utrwalenie nazw figur geometrycznych;  

 rozbudzanie ekspresji i twórczego myślenia; wprowadzenie litery B, b; 

 doskonalenie spostrzegawczości;  

 przypomnienie polskich legend i ich bohaterów;  

 doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

 doskonalenie umiejętności oceny zachowania bohaterów;  

 rozwijanie kreatywnego myślenia podczas twórczych zabaw; 

 doskonalenie myślenia twórczego i logicznego;  

 poszerzanie słownika dzieci o homonimy; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat karnawału;  

 rozwijanie umiejętności tanecznych; 

 wprowadzenie litery n, N;  

 doskonalenie motoryki małej; 

 doskonalenie koordynacji ręka-oko;  

 wprowadzenie liczby 0; 

 integracja grupy podczas imprezy karnawałowej;  

 doskonalenie motoryki małej;  

 rozwijanie umiejętności muzycznych; 

 wprowadzenie liczby 10;  

 doskonalenie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach; 

 doskonalenie spostrzegania i porównywania;  

 rozwijanie sprawności manualnej w pracach plastycznych; 

 rozbudzanie zainteresowania zajęciami badawczymi;  

 doskonalenie umiejętności matematycznych: szeregowanie, przeliczanie, porównywanie 

liczebności; 



 poszerzanie wiedzy na temat prehistorii;  

 doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat;  

 rozwijanie ekspresji artystycznej; 

 doskonalenie motoryki małej;  

 rozwijanie sprawności ruchowej; 

 usprawnianie analizy słuchowej;  

 rozwijanie mowy i myślenia; wprowadzenie litery P, p; 

 doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania;  

 rozwijanie mowy i myślenia; 

 rozwijanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów za pomocą różnych zmysłów;  

 kształtowanie twórczego myślenia; 

 doskonalenie koncentracji uwagi podczas słuchania czytanego tekstu;  

 rozwijanie świadomości funkcji komputera i internetu oraz zagrożeń związanych z 

korzystaniem z nich; 

 rozwijanie logicznego i twórczego myślenia;  

 doskonalenie umiejętności współpracy w grupie. 



 

 

Zadania do codziennej realizacji: 

• zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej 

zabawy 

• zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie 

• ćwiczenia ruchowe w ranku 

• zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, 

nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych 

• słuchanie tekstów czytanych przez N. 

• zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do 

wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luty 
I. Baśnie, bajki, legendy (B,b jak buty) 

1. W krainie bajek 

2. Baśniowy świat 

3. B jak buty 

4. W krainie legend 

5. Czego uczą nas bajki, baśnie i legendy? 

 

II. Bale, bale w karnawale (N,n jak nos; 0) 

1. Karnawał – co to takiego? 

2. Tańczymy z dziećmi z całego świata 

3. Stroje i przebrania 

4. Jak się przygotować do balu 

5. Czas na bal! 

 

III. W dawnych czasach 

1. Ślady z przeszłości - skały 

2. Dawne zwierzęta - dinozaury 

3. Dlaczego dinozaury wyginęły? 

4. Dawni ludzie 

5. Najstarsze cywilizacje 

 

IV. Wynalazki (P,p jak parasol) 

1. Wynalazki i odkrycia, które zmieniły świat 

2. Jak było dawniej? 

3. Nasz codzienny świat 

4. Współczesne wynalazki 

5. Jesteśmy wynalazcami! 



,,Lubimy bajki” 

sł. S.Karaszewski, muz. T. Strąk 

 

Oj rety, rety, co tu się dzieje, 

wszędzie są wróżki i czarodzieje. 

To nie do wiary, ja chyba śnię, 

wszystko, co zechcę, to spełnia się. 

 

Ref.: No bo my lubimy bajki, 

wtedy, kiedy jest nam źle. 

My lubimy takie bajki, 

które dobrze kończą się. 

 

Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie, 

oto księżniczka tańcuje z księciem. 

Wróżka Kopciuszka stroi na bal, 

tylko macochy trochę mi żal. 

 

Ref.: No bo my lubimy bajki... 

 

Abrakadabra, hokus-marokus, 

w czarach jest siła i mnóstwo pokus. 

Dla czarodzieja przestroga ta, 

aby nie zbudził śpiącego zła. 

 

Ref.: No bo my lubimy bajki... 

 

 

 



,,Bal przebierańców” 

Agnieszka Frączek 

 

W naszej Sali do rytmiki 

tańczy tygrys! Strasznie dziki!!! 

 

Obok bryka rycerz w zbroi 

(wcale zwierza się nie boi), 

z kąta lew nieśmiało zerka, 

podrygując w rytm oberka. 

 

Słoń Trąbalski uciekł z zoo –  

z Calineczką pląsa w koło, 

Reksio urwał się ze smyczy: 

- Grajcie głośniej! Głośniej! – krzyczy. 

 

Pszczółka sunie po parkiecie, 

za nią pędzi wilk w berecie, 

bałwan gna przez środek sali, 

spieszcie się... O! Zgubił szalik! 

 

Nawet wiedźma się nie dąsa, 

Tylko z Kotem w butach pląsa. 

Ale cóż to? Niespodzianka! 

 

Słoń Trąbalski ma nos Franka! 

Kot prócz butów wdział rajstopki 

(takie jak Gabrysi – w kropki), 

tygrys na dwóch łapach kroczy,  

a wśród prążków ma... warkoczyk! 

Z taką frotką kolorową 

jak u Kasi, daję słowo! 

Bałwan zgrabnie robi szpagat 

(tak potrafi tylko Aga!), 

wiedźma zaś na nogach nosi... 

Rety! To są kapcie Zosi! 

 

Jędza Zosię nam porwała?!!! 

Nie... To Zosia się przebrała. 

Dokleiła sobie nochal 

(ale sprytna jest ta Zocha!), 

wzięła miotłę, wdziała czapę, 

długą suknię całą z łatek 

i babciny gruby szal. 

Bo dziś jest w przedszkolu bal!  


