
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 

MIESIĄC MAJ 2022 GRUPA V „BIEDRONKI” 

 
Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Dobra kondycja, 

dobre zdrowie, 

wszystko Ci o 

nich przedszkolak 

opowie 

• Rozmowa na temat wyposażenia gabinetu lekarskiego 

oraz właściwego zachowania się podczas wizyty u 

lekarza. Zabawa tematyczna „Kącik lekarski”. 

Układanie ilustracji do opowiadania „Ada opowiada” 

(W. –„Wizyta w gabinecie lekarskim”). „Waga i 

ważenie” – zabawa dydaktyczna. Prezentacja różnego 

rodzaju wag. „Ważymy zabawki” – konstruowanie 

wagi. Ważenie zabawek, określanie i porównywanie ich 

ciężaru.  

• „Dbamy o nasze zdrowie” – pogadanka na temat 

dbałości o kondycję i zdrowie. Słuchanie wiersza 

Marcina Brykczyńskiego „Na zdrowie”. Rysowanie 

obrazka stanowiącego całość ilustracji według 

instrukcji. „Mamy dobry humor” – wprowadzenie litery 

„h”, „H”. Ćwiczenia utrwalające graficzny obraz liter. 

Doskonalenie techniki czytania. Rozmowa z dziećmi na 

temat zdrowia na podstawie ilustracji i przeczytanego 

tekstu. 

• „Zdrowe zęby” – zabawa dydaktyczna. Przedstawienie 

podstawowych zasad prawidłowej higieny jamy ustnej.   

„W gabinecie dentystycznym” – rozmowa na podstawie 

wiersza M. Strzałkowskiej „Zęby”. Zabawa tematyczna 

„Gabinet dentystyczny”. „Narzędzia dentysty” – zabawa 

badawcza z wykorzystaniem szkieł powiększających. 

Konstruowanie twórczych opowiadań na podstawie 

historyjki obrazkowej. 

• „Nasze przedszkolne posiłki” – słuchanie fragmentów 

opowiadania B. Ostrowickiej „Lulaki, Pan Czekoladka i 

przedszkole”. Wycieczka do przedszkolnej kuchni, 

rozmowa z panią kucharką na temat ulubionych potraw 

dzieci. „Czego jest mniej, a czego więcej” – 

porównywanie liczby elementów w zbiorze. 

Wprowadzenie znaków matematycznych: <, >. 

• Wypowiada się na temat 

pracy lekarza i pielęgniarki 

oraz właściwego 

zachowania podczas wizyty 

u lekarza, 

• wypowiada się na temat 

wyposażenia gabinetu 

lekarskiego, 

• waży zabawki i określa ich 

ciężar, używając klocków i 

kasztanów jako 

odważników, 

• posługuje się określeniami: 

„cięższe”, „lżejsze”, „waży 

tyle samo”, 

• wymienia czynniki 

wpływające na zdrowie, 

• uzasadnia konieczność 

aktywnego wypoczynku 

jako warunku zdrowia, 

• rozpoznaje graficzny obraz 

liter „h”, „H” i identyfikuje 

go z głoską „h”, dokonuje 

analizy i syntezy głoskowej 

oraz sylabowej wyrazów, 

• stara się przestrzegać zasad 

higieny jamy ustnej, 

• ma świadomość, że 

prawidłowe odżywianie jest 

czynnikiem zdrowia, 

• porównuje liczebność 

zbiorów, używając 

• Ćwiczenia relaksacyjne 

przy muzyce. 

• „Mamy dobry humor” – 

zabawa ruchowa. 

• „Knedle ze śliwkami” – 

zabawa naśladowcza 

przy piosence. 

• „Ruch to zdrowie” – 

zabawa ruchowa. 

• „Zawody sportowe” – 

konkurencje zespołowe. 
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Utrwalenie działań. 

• „Raz, dwa, trzy ruszaj się i ty” – prezentowanie 

dyscyplin sportowych, zabawa pantomimiczna. 

Słuchanie tekstu „Ada opowiada”, zachęcanie do 

dbałości o kondycję i zdrowie. Rozmowa na temat 

różnych części ciała człowieka. Zabawa na 

spostrzegawczość „Pomóż mi odnaleźć mój cień”. 

Zabawa relaksacyjna przy muzyce.  

określeń: „więcej”, „mniej”, 

„tyle samo”, 

• wymienia różne dyscypliny 

sportowe i wypowiada się 

na ich temat. 

Wiosna przybywa 

– swe kolory 

odkrywa  

• „W ogródku” – rozmowa na temat wiersza M. 

Brykczyńskiego „Kto się ukrył w ogrodzie?” 

Rozwiązywanie zagadek – zaszyfrowanych informacji. 

Utrwalanie obrazu graficznego poznanych liter. Wypowiedzi 

na temat wiosennych prac wykonywanych w ogrodzie. „Pięć 

ziarenek grochu” – baśń J.Ch. Andersena. Wdrażanie do 

uważnego słuchania czytanej baśni. Rozmowa na temat 

treści wysłuchanego tekstu – przebiegu wydarzeń i oceny 

zachowań bohaterów. Zabawa badawcza – rozpoznawanie 

nasion wybranych roślin, przygotowanie uprawy ziarenek 

grochu/fasoli. 

• „W ogrodzie” – zapoznanie z wyglądem wiosennych 

kwiatów i warzyw. Zabawa edukacyjna doskonaląca 

spostrzegawczość, umiejętność opisywania wyglądu 

obiektów i logicznego myślenia. Doskonalenie umiejętności 

czytania oraz układania wyrazów z sylab. Rozmowa na 

temat wysłuchanego opowiadania J. Krzyżanek „O Leonie i 

niebieskiej niezapominajce”. Nauka na pamięć wiersza B. 

Ostrowskiej „Niezapominajki”. „Działania arytmetyczne – 

dodawanie” – układanie, odczytywanie i rozwiązywanie 

działań arytmetycznych. Podejmowanie prób rozwiązywania 

zadań tekstowych. Gra edukacyjna w planowanie 

zagospodarowania ogrodu. Ćwiczenia grafomotoryczne. 

• „Wycieczka na wiosenną łąkę” – rozmowa na temat 

wysłuchanego opowiadania L. Łącz „Udany spacer”. 

• wypowiada się na temat 

prac wykonywanych wiosną 

w ogrodzie, 

• rozpoznaje i nazywa 

niektóre narzędzia 

ogrodnicze, 

• uważnie słucha czytanego 

przez nauczyciela utworu, 

• wypowiada się na temat 

prac wykonywanych wiosną 

w ogrodzie, 

• rozpoznaje i nazywa 

wybrane rośliny i narzędzia 

ogrodnicze, 

• czyta wyrazy i zdania ze 

zrozumieniem, 

• układa wyrazy z sylab, 

czyta wyrazy sylabami, 

• wymienia nazwy 

wybranych zwierząt i roślin 

łąkowych, 

• wypowiada się na temat roli 

owadów w przyrodzie, 

• maluje obrazek na 

podstawie obserwacji 

• Zabawy sportowe z 

wykorzystaniem piłki. 

• Zabawy ruchowe przy 

muzyce i z 

wykorzystaniem 

instrumentów 

perkusyjnych. 

• Ilustrowanie ruchem 

rymowanki K. Sąsiadka 

„Biedronka”. 

• „Żabki” – integracyjna 

zabawa ruchowa. 

• Zabawa ruchowa 

„Kwiaty”. 
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Zapoznanie dzieci z wyglądem wybranych wiosennych 

roślin łąkowych prezentowanych na ilustracji i w czasie 

wycieczki na łąkę. Wypowiedzi dzieci na temat wybranego 

przez siebie fragmentu krajobrazu. Wykonanie pracy 

plastycznej w plenerze – ilustrowanie łąki. „Odgłosy łąki”. 

Zabawa integracyjna z wykorzystaniem elementów 

muzykoterapii – zachęcanie dzieci do wyobrażania sobie 

wyglądu opisywanej łąki oraz podjęcia prób wymyślania 

zakończenia opowiadania. Zabawa edukacyjna utrwalająca 

czytanie ze zrozumieniem. Zapoznanie z wyglądem i 

zwyczajami wybranych owadów. 

• „Co słychać nad stawem?” – zapoznanie z wybranymi 

roślinami i zwierzętami zamieszkującymi staw. Wdrażanie 

do uważnego słuchania czytanego opowiadania H. 

Bechlerowej „O żabkach w czerwonych czapkach”. 

Rozmowa na temat treści wysłuchanego opowiadania – 

przebiegu wydarzeń i morału. Doskonalenie techniki 

czytania. Praca plastyczna „Lilie wodne”. „Od kijanki do 

żaby” – słuchanie opowiadania W. Chotomskiej „Jak 

kijanka żabką się stała”. Rozmowa na temat cyklu 

rozwojowego żaby z wykorzystaniem ilustracji. Układanie i 

rozwiązywanie działań arytmetycznych – doskonalenie 

umiejętności odejmowania. 

• „Kolory wiosny” – wdrażanie do uważnego słuchania 

czytanego przez nauczyciela wiersza o wiośnie – rozmowa 

na temat jego treści. Integracyjne zabawy ruchowe: „Atlas 

wiosennych kolorów”, „Jestem kwiatem”, „Kwiaty”. „Jak 

zbudowany jest kwiat” – zabawa badawcza. Doskonalenie 

umiejętności odejmowania z wykorzystaniem liczmanów. 

„W maju baj-baju”. Zabawa integracyjna „Trzmiele” 

ćwicząca małą motorykę – ilustrowanie prostymi 

instrumentami muzycznymi czytanego wiersza J. Kulmowej 

„Kolory”. Praca plastyczno-techniczna „Ogródek w 

doniczce”. Doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic 

pomiędzy ilustracjami.  

bezpośredniej, 

• rozpoznaje i naśladuje głosy 

wybranych zwierząt 

żyjących na łące, 

• wypowiada się na temat 

świata zwierząt i roślin 

występujących w 

środowisku przyrodniczym, 

jakim jest staw, 

• uważnie słucha tekstu 

czytanego przez 

nauczyciela, 

• odpowiada na pytania 

dotyczące tekstu, 

• estetycznie wykonuje pracę 

plastyczną według 

instrukcji, 

• nazywa fazy rozwojowe 

żaby, 

• wykonuje odejmowanie na 

konkretach, 

• wypowiada się na temat 

kolorów występujących w 

przyrodzie wiosną, 

• posługuje się rysunkami 

symbolicznymi, 

• wyróżnia i nazywa części 

kwiatów. 
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Praca różnych 

ludzi – 

poznajemy 

wybrane zawody 

• „Pracownicy naszego przedszkola/szkoły”. Rozmowa na 

temat treści wiersza D. Gellner „Moje kucharki”. 

Utrwalenie pojęcia liczby w aspekcie porządkowym. 

Zachęcanie do zainteresowania się czynnościami 

wykonywanymi przez pracowników w czasie wycieczki 

po placówce. Kształtowanie nawyków stosowania 

zwrotów grzecznościowych. Zabawy pantomimiczne 

ilustrujące czynności wykonywane przez 

poszczególnych pracowników placówki. 

„Rozwiązywanie zadań tekstowych”. Ilustrowanie przez 

dzieci za pomocą liczmanów czytanych przez 

nauczyciela zadań tekstowych – ćwiczenia w dodawaniu 

i odejmowaniu. Kształcenie umiejętności układania 

zadań tekstowych z wykorzystaniem liczmanów.  

• „Na poczcie” – rozmowa na temat treści wiersza W. 

Febera „Na poczcie”. Układanie kolejności wydarzeń w 

historyjce obrazkowej „Ania wysyła list do Ady” – 

wymyślanie dalszego ciągu. Wdrażanie do uważnego 

słuchania czytanego opowiadania „Dawno, dawno 

temu”. Wypowiedzi dzieci na temat sposobów 

porozumiewania się ludzi dawniej i dziś. „Wysyłamy 

mamom życzenia – wycieczka”. Wykonanie pracy 

plastycznej „Karta z życzeniami” dla mam z okazji 

zbliżającego się ich święta. Adresowanie kopert do 

mam. Wycieczka do najbliższej skrzynki pocztowej w 

celu wysłania listów. Segregowanie różnych 

tematycznie pocztówek oraz porównywanie ich ilości z 

wykorzystaniem określeń i znaków: <, >, =. 

• „Sklepy”. Zabawa edukacyjna – „Spacer ulicą 

handlową” – rozmowa na temat rodzajów sklepów oraz 

ich asortymentu. Rozmowa na temat opowiadania Ady 

„Zakupy w galerii handlowej”. Swobodne wypowiedzi 

dzieci na temat ich doświadczeń z robieniem zakupów. 

„Płacimy za towar” – zabawa edukacyjna. Doskonalenie 

umiejętności przeliczania z wykorzystaniem ilustracji 

• Rozmawia z osobami 

pracującymi w przedszkolu, 

szanuje pracę wykonywaną 

przez innych oraz swoją, 

• kulturalnie zachowuje się 

podczas rozmowy z 

dorosłymi i kolegami oraz 

koleżankami, 

• stosuje zwroty 

grzecznościowe, 

• uważnie słucha tekstów 

literackich i rozumie ich 

sens, 

• wypowiada się na podany 

temat i uważnie słucha 

wypowiedzi innych, 

• wypowiada się nt. 

zadań/czynności 

wykonywanych przez 

pracowników poczty, 

• zna swój adres 

zamieszkania i potrafi go 

podać, 

• przygotowuje list do 

wysłania, 

• posługuje się nazwami 

sklepów, wie, jaki towar 

można w nich kupić, 

• wie, że zakupów można 

dokonać za pośrednictwem 

Internetu i przez telefon, 

• bierze udział w zabawie 

dydaktycznej „W sklep” i 

przestrzega przyjętych 

• Zabawy ruchowe: 

„Motylki”, „Jesteśmy w 

kawiarni”. 

• Ilustrowanie ruchem 

czynności 

wykonywanych przez 

ludzi różnych zawodów. 

• Pantomimiczna zabawa 

integracyjna – „Zgadnij, 

kim jestem”. 

• Zabawa sportowa – 

skoki w dal. 
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monet. „Robimy zakupy” – zabawa edukacyjna. 

Doskonalenie umiejętności pracy w zespołach 

zadaniowych – budowanie obiektu: pałacu, przedszkola. 

Doskonalenie umiejętności liczenia. Rozmowa na temat 

zachowania się dzieci w sklepie na podstawie wiersza D. 

Strzemińskiej-Więckowiak  „Sposób na samochodzik, 

czyli nie dolewaj oliwy do ognia” oraz doświadczeń 

dzieci. 

• „Nasze przedszkolne posiłki”. Rozmowa na temat treści 

wiersz J. Tuwima „Wszyscy dla wszystkich”. 

Doskonalenie techniki czytania globalnego i w zakresie 

poznanych liter. Wypowiedzi dzieci na temat różnych 

rodzajów prac wykonywanych przez ludzi. 

Rozwiązywanie zagadek słownych. „Zakłady usługowe” 

– wycieczka do pobliskiego zakładu usługowego – 

rozmowa z rzemieślnikiem na temat wykonywanej 

pracy. Doskonalenie techniki czytania – czytanie etykiet 

z nazwami zawodów. Wypowiedzi dzieci na temat pracy 

wykonywanej przez ich rodziców. Wykonanie 

tematycznej pracy plastycznej techniką kolażu. 

• „Praca ludzi” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat 

pracy wykonywanej przez ludzi różnych zawodów. 

Doskonalenie techniki czytania w zakresie poznanych 

liter i czytania globalnego. Zabawa językowa „Podróże 

w przyszłość” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat 

ich życia, gdy będą dorosłe. Rozmowa na temat treści 

wiersza L.J. Kerna „Piotruś i powietrze”. Zabawy 

integracyjne z wykorzystaniem ćwiczeń oddechowych.  

„Narzędzia pracy” – wypowiedzi dzieci na temat 

narzędzi używanych podczas wykonywania różnych 

zawodów. Rozmowa na temat różnych przyrządów 

służących do pomiaru długości. Mierzenie długości i 

szerokości sprzętów oraz próby mierzenia wzrostu.  

 

 

reguł, 

• prowadzi rozmowę z osobą 

pracującą w zakładzie 

usługowym, 

• podaje rozwiązania 

zagadek, 

• szacuje i przelicza w 

zakresie 10 i powyżej, 

• estetycznie wykonuje prace 

plastyczno-techniczne, 

• uważnie słucha tekstów 

literackich i rozumie ich 

treść, 

• wypowiada się na temat 

swoich marzeń, 

• rozpoznaje i nazywa 

narzędzia pracy m.in. 

murarza, fryzjera, 

ogrodnika, kucharza, 

lekarza, 

• dokonują pomiarów 

przedmiotów z otoczenia, 

• wykonuje ćwiczenia 

oddechowe, 

• posługuje się cyframi i 

znakami matematycznymi. 
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Na święto Mamy i 

Taty niech będzie 

program bogaty 

• „Rodzice” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Do 

kogo jestem podobna/podobny?” z wykorzystaniem 

lusterek i zdjęć rodziców. Rozmowa na temat najbliższej 

rodziny z wykorzystaniem rodzinnych zdjęć. 

Kształcenie umiejętności prezentacji – „Opowiadamy o 

swoich rodzicach”. Doskonalenie umiejętności liczenia i 

przeliczania – wyznaczania sumy (KP4). „Moja 

rodzina” – wykonanie pracy plastycznej farbami do 

malowania palcami. „Pani Sopran i pan Bas” – 

ćwiczenia muzyczne w rozpoznawaniu różnych głosów 

w tym barwy i wysokości z wykorzystaniem nagrań. 

Naśladowanie odgłosów wydawanych przez wybrane 

zwierzęta. Zabawa w naśladowanie głosów ludzi 

będących w różnych nastrojach. 

• „Dobra wróżka”. Wypowiedzi na temat robienia 

dobrych uczynków naszym bliskim – „Gdybym był 

czarodziejem”. Wypowiedzi na temat codziennej 

dbałości mam o swoje dzieci. Rozmowa na temat 

opowiadania L. Krzemienieckiej „Dobra chatka, gdzie 

mieszka matka”. Przygotowanie inscenizacji na 

podstawie wysłuchanego opowiadania. „Święto mamy” 

– swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Co lubiła 

robić mama, gdy była dziewczynką?”. Ćwiczenia w 

czytaniu ze zrozumieniem. Rozwiązywanie rebusów. 

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem 

plansz i liczmanów. Nauka piosenki „Moja mama”. 

• „Dzień rodzinny – uroczystość” – przygotowanie 

przyjęcia dla rodziców . Praca plastyczna „Kwiat w 

wodzie” – prezent dla mam. Prezentacja  wybranych 

piosenek i wierszy. Troska i dbałość dzieci o swoich 

gości. Złożenie życzeń i wręczeniem mamom i tatom 

prezentów. 

• „Mój tata” – przygotowanie do przeprowadzenia 

wywiadu z ojcami. Doskonalenie umiejętności czytania 

– układanie modeli imion ojców. Wypowiedzi na temat 

• Wyjaśnia znaczenie słowa 

„rodzina”, 

• opowiada o roli, jaką pełnią 

rodzice w rodzinie, 

• opowiada, co może zrobić 

np. dla swojej rodziny, 

• wypowiada się na temat 

członków swojej rodziny i 

panujących w niej relacji, 

• słucha uważnie wypowiedzi 

innych, 

• uważnie słucha utworu 

literackiego i wypowiada 

się na jego temat, 

• odpowiada na pytania 

dotyczące wysłuchanego 

opowiadania, 

• śpiewa piosenki i tańczy 

przed widownią, 

• uczestniczy w 

przygotowaniach i 

występach z okazji Dnia 

Rodziny, składa życzenia, 

• czyta w zakresie poznanych 

liter, 

• wypowiada się na temat 

stałości objętości płynów, 

• estetycznie wykonuje pracę 

plastyczną, 

• kreśli proste rysunki w 

materiale plastycznym, 

rysuje obrazek zgodnie z 

instrukcją, 

• układa obrazek zgodnie z 

• „Piłka w tunelu” – 

zabawy sportowe z 

piłką. 

• Zabawa pantomimiczna 

– „Co robi mama?”. 

• Zabawy integracyjne – 

naśladowanie ruchów 

wykonywanych przez 

sportowców różnych 

dyscyplin. 

• Zabawa pantomimiczna 

– „Co robi tata?”. 

• Zabawy sportowe z 

wykorzystaniem 

woreczków z grochem 

lub krążków 

gimnastycznych. 
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zawodów wykonywanych przez mężczyzn. 

Doskonalenie umiejętności pracy w grupach 

zadaniowych. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. 

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich ojców.  

„Spędzam czas razem z tatą”. Układanie ilustracji do 

opowiadania z cyklu „Ada opowiada” – „Razem z tatą”. 

Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu. Wykonanie 

pracy plastycznej „ Doskonalenie umiejętności liczenia i 

przeliczania. Doskonalenie techniki czytania. 

Ilustrowanie „dmuchawców” oglądanych w czasie 

spaceru. 

• „Mamy są na całym świecie” – wypowiedzi na temat 

ilustracji przedstawiających mamy mieszkające na 

różnych kontynentach. Rozmowa na temat wiersza B. 

Ostrołęckiego „Słowo”. Zabawa dydaktyczna „Zgadnij, 

czyja to mama”. Zapoznanie z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi warunków życia na różnych 

kontynentach. „Kochamy mamy nie tylko od święta”. 

Swobodne wypowiedzi na temat wysłuchanego 

opowiadania M. Jaworczakowej „W święto i na co 

dzień”. Rozmowa na temat miłych niespodzianek, które 

dzieci mogą sprawiać swoim mamom. 

wysłuchanym tekstem, 

• redaguje wypowiedzi ustne 

na podstawie ilustracji, 

• wypowiada się na temat 

życia ludzi w wybranych 

krajach i kontynentach, 

• uważnie słucha wypowiedzi 

innych, 

• przelicza przedmioty w 

zakresie 10, 

• przelicza przedmioty 

dziesiątkami do 100, 

• czyta ze zrozumieniem w 

zakresie poznanych liter. 

 


