
DZIECIAKI w AKCJI, 4-latki 
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 

 
 

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej 

 
Maj  Krąg tematyczny: Moje ulubione książeczki  

 

Temat 156.: Odwiedzamy bibliotekę 
Temat 157.: Czerwony Kapturek  
Temat 158.: Czy to bajka, czy nie bajka 
Temat 159.: Nasze ulubione książki 
Temat 160.: Książki w akcji 

 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych 
• rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych 
• kształcenie poczucia rytmu przez zabawy muzyczno-ruchowe 
 
Obszar emocjonalny 
• kształtowanie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła przeżyć 
• wdrażanie do poszanowania książek 
 
Obszar społeczny 
• poznawanie uniwersalnego przekazu bajek, rozumienie ich wartości moralnej 
• poznanie roli książek w przekazywaniu wiedzy i wartości 
 
Obszar poznawczy 
• rozwijanie umiejętności skupienia uwagi podczas słuchania opowiadań 



• zapoznanie z rolą biblioteki i zasadami jej funkcjonowania 
• kształtowanie zainteresowania literaturą dziecięcą 
• rozwijanie wyobraźni i umiejętności rozwiązywania zagadek słownych 
• rozwijanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach 
• doskonalenie umiejętności logicznego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego 
• zachęcanie do dbania o posiadane przez dzieci książki 
• doskonalenie umiejętności liczenia i przeliczania 
 
Ćwiczenia poranne 
• Zestaw „Bajkowa gimnastyka” 
 
Zabawy ruchowe 
• „Jak należy zachowywać się w bibliotece?” – zabawa naśladowcza 
• „Krasnoludek” – zabawa rytmiczno-ruchowa 
• „Spacer po lesie” – zabawa ruchowa na torze przeszkód 
• „Wilk w owczej skórze” – zabawa bieżna 
• „Co to za bajka?” – zabawa muzyczno-rytmiczna 
• „Kryć się! Idzie czarownica!” – zabawa rozwijająca umiejętność skupienia uwagi 
 

 

Maj  Krąg tematyczny: Kiedy dorośli idą do pracy... 
 

Temat 161.: Czym zajmują się nasi rodzice? 

Temat 162.: Kim zostanę, kiedy dorosnę? 

Temat 163.: Ciekawe zawody 

Temat 164.: Uczymy się liczyć pieniądze 

Temat 165.: Miasteczko zawodów 
 

Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych 
• rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych 
 



Obszar emocjonalny 
• odkrywanie swoich umiejętności i zainteresowań 
• kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego 
 
Obszar społeczny 
• poznanie znaczenia pracy zawodowej w życiu człowieka 
• kształtowanie nawyków dbania o domowy budżet 
• budzenie szacunku dla pracy i wobec ludzi wykonujących różne zawody 
 
Obszar poznawczy 
• poznanie różnych ciekawych zawodów oraz różnych narzędzi pracy 
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 
• rozwijanie spostrzegawczości 
• pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej 
• rozwijanie umiejętności wokalnych 
• wzbogacanie czynnego i biernego słownika dziecka 
• poznanie wartości nabywczej pieniędzy 
 
Ćwiczenia poranne 
• Zestaw „Zawodowa gimnastyka” 
 
Zabawy ruchowe 
• „Komu to jest potrzebne?” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Kto tutaj pracuje?” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Na budowie” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Podaj cegłę” – zabawa rozwijająca umiejętność współpracy 
• „Tkaninowa ścieżka” – zabawa sensoryczna 
• „Policjant” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Chciałabym/chciałbym zostać...” – zabawa naśladowcza 
• „Orzeł czy reszka?” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Jedziemy do miasta” – zabawa ruchowa przy muzyce 
 
 



Maj  Krąg tematyczny: Moja mama jest kochana! 
 

Temat 166.: Jak można ucieszyć mamę?  
Temat 167.: Zabawy z mamą  
Temat 168.: Zobacz, mamo!  
Temat 169.: Uśmiechy dla mamy!  
Temat 170.: Mamo, Tato, to dla Was 
 
Cele ogólne  

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabawi ćwiczeń ruchowych 
• rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych i plastycznych 
• kształtowanie poczucia rytmu poprzez zabawy muzyczno-ruchowe 
 
Obszar emocjonalny 
• kształtowanie wrażliwości na emocje i przeżycia innych ludzi 
• zapoznanie ze sposobami radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach 
• wzmacnianie więzi emocjonalnej dzieci z rodzicami 
 
Obszar społeczny 
• budowanie poczucia przynależności do swojej rodziny 
• kształtowanie okazywania szacunku, miłości i przywiązania do rodziców 
 
Obszar poznawczy 
• zachęcanie do ekspresji artystycznej z wykorzystaniem różnorodnych forma wyrazu 
• wdrażanie do skupiania uwagi na rytmach, wychwytywania powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich 
• zapoznanie z różnymi obowiązkami domowymi i zachęcanie do przyjmowania postawy obowiązkowości 
• rozwijanie kompetencji językowych dziecka (m.in. wzbogacanie słownictwa, dbałość o poprawność stylistyczną i gramatyczną wypowiedzi, wypowiadanie się na 
podany temat) 
• zachęcanie do samodzielnego sadzenia kwiatów 
• poznanie sposobów pielęgnacji roślin 



 
Ćwiczenia poranne 
• Zestaw „Mamo, zobacz, jacy jesteśmy sprawni!” 
 
Zabawy ruchowe 
• „Jaką minę zrobi mama?” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Co miłego mam dla mamy” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Mama pozwoliła” – zabawa naśladowcza 
• „Mamo, pomogę ci!” – zabawa z chustą animacyjną 
• „Z kwiatka na kwiatek” – zabawa sensoryczna 
• „Zbieramy kwiaty dla mamy” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Wianki współpracy” – zabawa kopna 
 

 
Maj  Krąg tematyczny: Duże i małe rodziny w akcji  

 

Temat 171.: Nasze wspaniałe rodziny  
Temat 172.: Rodzinne zabawy  
Temat 173.: Raz, dwa – rodzina na sto dwa!  
Temat 174.: Rodzina trzyma się razem  
Temat 175.: Moja rodzina mnie kocha! 
 
Cele ogólne 

Obszar fizyczny  

• rozwijanie sprawności fizycznej, precyzji ruchów w toku zabaw i ćwiczeń ruchowych 
• kształtowanie ogólnej sprawności oraz koordynacji ruchowej 
• rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie prac manualnych 
 
Obszar emocjonalny 
• kształtowanie uczucia przywiązania do własnej rodziny 
• rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji 
• kształtowanie właściwego sposobu wyrażania emocji i wrażeń 



 
Obszar społeczny 
• kształtowanie świadomości własnej roli w rodzinie oraz ról poszczególnych jej członków 
• kształtowanie uczucia przywiązania i okazywania szacunku dla bliskich osób 
• wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych 
• wdrażanie do respektowania i tworzenia zasad zabawy i współdziałania w grupie 
• integrowanie środowiska rodzinnego i przedszkolnego 
 
Obszar poznawczy 
• doskonalenie umiejętności przeliczania 
• wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi 
• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej 
• przybliżenie czynności wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia 
• rozwijanie kompetencji językowych w zakresie mowy 
• rozwijanie słownictwa związanego z rodziną 
• doskonalenie umiejętności wokalnych 
 
Ćwiczenia poranne 
• Zestaw „Wesołe rodzinki” 
 
Zabawy ruchowe 
• „Wszyscy róbcie to, co mama” – zabawa naśladowcza 
• „Znajdź swój domek” – zabawa pobudzająco-hamująca 
• „Robot domowy” – zabawa orientacyjno-porządkowa 
• „Górska wspinaczka” – zabawa z elementem równowagi 
• „Kocie zabawy” – zabawa z elementem czworakowania 
• „Jak bawią się foki?” – zabawa z elementem rzutu 
• „Kukułcze jajo” – zabawa bieżna 
 
 
 

 


