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Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej  

20-24.04.2015 r. 

Nauczyciel: … 

Oddział: I Krasnoludki, dzieci 3-letnie 

 

Temat tygodnia: Książka moim przyjacielem. 

Termin realizacji: 20-24.04.2015 r. 

 

 

 

 

TEMAT DNIA: W Królestwie Książek. / poniedziałek 

 

PP: I/1,2,3  II/4  V/3,4  VIII/1,2,3  XI/1  XII/1 

 

ŚRODKI REALIZACJI: 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Powitanie. Dz. stoją w kole. N. śpiewa 

piosenkę na mel. Jadą jadą dzieci drogą: 

Jak to miło i wesoło powitać dziś was. 

Zróbmy razem duże koło zabawy nadszedł 

czas. 

 

- ustawi się w kole, 

- zaśpiewa melodię powitalną, 

- chwyci za rękę kolegę z grupy, 

2. Opowiadanie Krasnala o wizycie w 

Królestwie Książek (zał. 1) 

Rozmowa kierowana na temat opowiadania. 

 

- usiądzie wygodnie w kole, 

- odpowie na pytania dot. opowiadania, 

- zgłosi chęć wypowiedzi przez podniesienie 

ręki, 

3. Ćwiczenie logopedyczne z lusterkami: 

„Książki” 

Dzieci wykonują następujące ćwiczenia: 

– „Przekładnie kartek w książce”, 

- „otwieranie i zamykanie książki”  

- wybiera lusterko, 

- wykonuje ćwiczenia patrząc w lusterko, 

- przesuwa czubek języka z jednego kącika 

ust do drugiego, 

- otwiera i zamyka szeroko usta, 

4. Zabawa ruchowa z elementem 

równowagi: Kolorowe książki. 
Nauczyciel kładzie na głowie każdego 

dziecka książkę. Dzieci starają się iść 

powoli, przytrzymując książkę rękami, by 

nie spadła na podłogę. Na dźwięk 

dzwoneczka siadają w siadzie klęcznym z 

wyprostowanymi plecami i oglądają 

ilustracje w książce. Na dźwięk trójkąta 

zamieniają się książkami i znów starają 

się utrzymać równowagę, chodząc z książką 

na głowie. 

- wybiera książkę, 

- spaceruje trzymając książkę na głowie, 

- porusza się zachowując zasadę 

bezpieczeństwa, 

- reaguje na dźwięk dzwoneczka i trójkąta, 

- ogląda obrazek, 

- zamienia się książeczką z kolegą, 

5. Piosenka: Bajeczki. Instrumentacja. - podejmie próbę śpiewu piosenki, 

- zagra rytmicznie na instrumentach: 

grzechotki, trójkąt. 

- zaklaszcze rytmicznie, 

6. Wyjście do ogrodu przedszkolnego - nazwie kwiaty i rośliny rosnące w ogrodzie 

przedszkolnym, które pojawiły się na 
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wiosnę, 

- opisze pogodę, 

- opisz występujące zjawiska atmosferyczne, 

- korzysta ze sprzętu terenowego zgodnie z 

jego zastosowaniem,  

- nie przepycha się podczas zabawy, 

- przypomina zasadę bezpieczeństwa podczas 

zabawy w ogrodzie,  

- samodzielnie zakłada obuwie i mniejsze 

części garderoby, 

 

 

 

TEMAT DNIA: Ulubione bajki trzylatka. / wtorek 

 

PP: I/1,2 III/3,4 IV/1,2 V/3,4  XIV/2,4,5  

 

ŚRODKI REALIZACJI: 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Powitanie w kole: 

Chodźcie wszyscy tu do koła, 

zabawimy się wesoło, 

noga w przód i noga w tył, 

podskocz teraz raz, dwa, trzy. Dzień dobry. 

 

- wykona ćwiczenia zgodne ze słowami, 

- odpowiada: Dzień dobry nauczycielowi, 

2. Czytanie dzieciom bajki pt. Królewna 

Śnieżka ilustrowanej obrazkami. 

- usiądzie wygodnie na dywanie, 

- odpowie na pytania dotyczące wysłuchanej 

bajki, 

- opisze obrazki, 

- postara się ułożyć obrazki w kolejności 

chronologicznej, 

3. Zabawa ruchowa Bajkowe magnesy 

Dz. poruszają się po Sali przy 

akompaniamencie instrumentu perkusyjnego. 

Gdy akompaniament cichnie N. prosi by 

dzieci zachowywały się jak bajkowe 

magnesy – dotykały poszczególnymi 

częściami ciała przedmiotów, np.: 

- ręce dotykają klocków, 

- paluszki dotykają piłki, 

- stopy dotykają stopy kolegi… 

- porusza się po dywanie w rytm wygrywanej 

muzyki, 

- dotyka wymienioną przez N. częścią ciała 

określonego przedmiotu, 

- zachowuje zasadę bezpieczeństwa, 

4. Zabawa dydaktyczna: Z jakiej to bajki?  

N. przynosi worek, w którym są różne 

rekwizyty. Prosi dzieci kolejno by losując 

wyciągały po jednym przedmiocie. Dz. 

wspólnie zastanawiają się z jakiej bajki może 

pochodzić dany rekwizyt. Uzasadniają swój 

wybór. 

 

- usiądzie w kole, 

- cierpliwie czeka na swoją kolej, 

- wyciąga przedmiot z worka, 

- opisuje przedmiot, 

- nazywa przedmiot, 

- podejmuje próbę dopasowania przedmiotu 

do znanej bajki, 

- uzasadnia swój wybór. 
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5. Bajkowe puzzle – układanie obrazka z 

części 

- wylosuje jedną kopertę, 

- ułoży obrazek z 4 części, 

- nazwie bajkę z której pochodzi ułożony 

obrazek, 

- przyklei puzzle do kartki, 

6. Ćwiczenia gimnastyczne z nazywaniem 

części ciała (zestaw 9) (wg W. Sherborne) 

Dzieci wykonują następujące ćwiczenia wg 

opisu nauczyciela: 

a. „Wyczuwanie tułowia” (kładą się na 

plecach i ślizgają się po podłodze, 

a następnie robią to samo na brzuchu). 

b. „Wyczuwanie całego ciała” (leżą na 

podłodze z rękami wzdłuż ciała, naprężając 

i rozluźniając mięśnie, a następnie turlają się 

z rękoma uniesionymi do 

góry). 

c. „Wyczuwanie nóg” (w siadzie ugiętym z 

dłońmi opartymi z tyłu dotykają 

palcami stóp podłogi, uderzają o podłogę 

piętami i całą stopą). 

d. „Wyczuwanie łokci” (w siadzie 

rozkrocznym z ugiętymi kolanami dotykają 

naprzemiennie łokciami kolan). 

e. „Wyczuwanie nóg w ruchu” (chodzą po 

sali na sztywnych nogach, bez zginania 

kolan). 

f. „Świadomość kolan” (maszerują po sali, 

wysoko unosząc kolana). 

g. „Wyczuwanie bioder” (kręcą się wokół 

własnej osi, siedząc na podłodze na 

pośladkach). 

- kładzie się na plecach na podłodze, 

- ślizga się na podłodze, 

- napina i rozluźnia mięśnie, 

- dotyka palcami stóp podłogi, 

- uderza o podłogę piętami i całą stopą, 

- dotyka łokciem przeciwległego kolana, 

- chodzi po sali nie zginając kolan, 

- maszeruje po Sali unosząc wysoko kolana, 

- kręci się siedząc na podłodze, 

 

 

TEMAT DNIA: Zwiedzamy Bibliotekę. / środa 

 

PP: I/1,3,5  II/4  III/1,2,3  VII/1  XIII/1,3,4  XIV/5 

 

ŚRODKI REALIZACJI: 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Zabawa integracyjna. Dzieci głośno 

powtarzają rymowankę, dobierają się w pary, 

za każdym powtórzeniem zmieniają partnera. 

Dwie rączki mam – rączki tobie dam. 

Zatańczymy w koło, będzie nam wesoło. 

- wypowiada słowa rymowanki, 

- znajduje sobie partnera, 

- chwyta kolegę za ręce, 

- kręci się w koło w parze, 

2. Zabawa badawcza: Porównywanie 

książek 
Dzieci w kąciku czytelniczym łączą w pary 

książki, a następnie porównują ich 

ciężar, posługując się określeniami: 

- wybiera dwie książki z grupowej biblioteki, 

- powie, którą książkę ciężej jest podnieść, 

- opisuje książki używając określeń: cięższa, 

lżejsza, większa, mniejsza. 
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„cięższa”, „lżejsza”, „taka sama”. 

 

3. Zabawa matematyczna: Gdzie schowała 

się książka? (elementy mat. E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej) 
Każde dziecko przynosi jedną wybraną 

książkę i krzesło. Ustawienie: koło. N. prosi 

dzieci, by schowały swoją książkę: 

- pod krzesłem, 

- obok krzesła, 

- na krześle. 

- wybiera książkę, 

- ustawia się w kole, 

- kładzie książkę w wyznaczonym miejscu, 

- odkłada krzesło i książkę po zabawie, 

4. Gdzie jest więcej? – zabawa 

matematyczna 
Ocenianie „na oko” gdzie jest więcej 

książek. 

 

- wskaże na której półce jest więcej książek, 

- wskaże na którym stole leży więcej książek, 

- wskaże, w którym miejscu ułożono więcej 

książek, 

- uzasadni swój wybór, 

5. Wycieczka do Biblioteki znajdującej się 

na osiedlu. 
 

 

- przywita się z pracownikami biblioteki 

mówiąc „dzień dobry”, 

- zachowa ciszę w bibliotece, 

- zada pytania pracownikowi biblioteki, 

- wymieni zasady zachowania się w 

bibliotece i wypożyczania książek, 

- wyjaśni pojęcia związane z biblioteką: 

księgozbiór, czytelnia, czytelnik, 

bibliotekarz, 

- podziękuje pracownikom biblioteki za 

spotkanie, 

- samodzielnie przebiera się w szatni. 

 

TEMAT DNIA: Nasze ulubione książki. / czwartek 

 

PP: I/1,2,3 II/5  III/1,2,3  VIII/1  XIV/5,6,7 

 

ŚRODKI REALIZACJI: 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Powitanie piosenką: 

Na powitanie wszyscy razem: 

Hip hip hura! Hip hip hura! Hip hip hura! 

Z całego sera pełnym głosem: 

Witamy Was, Witamy Was! Witamy Was! 

- ustawia się w kole, 

- śpiewa piosenkę powitalną, 

- gestykuluje, 

 

2. Wiersz B. Szelągowskiej: Poczytaj mi 

Dzieci poznają wiersz, dzięki któremu będą 

mogli poprosić starsze osoby (rodziców, 

nauczyciela, opiekunów) o przeczytanie 

książki: 

Poczytaj mi 

Usiądź, mamo (tato), wygodnie, Przytulę się 

mocno do ciebie, 

a ja ci przyniosę książeczkę. a ty mi poczytaj 

chwileczkę. 

- usiądzie w siadzie skrzyżnym, 

- powtórzy słowa wiersza, 

- powie, kiedy może użyć słów wiersza, 
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3. Relaksacja/ ćwiczenie twórcze: Jaką 

książką chciałbym być? 

Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi 

oczami. Nauczyciel prosi, aby wyobraziły 

sobie, że do przedszkola przybyła wróżka z 

Królestwa Książek i zamienia 

wszystkie dzieci w książki. Dzieci, słuchając 

muzyki, wyobrażają sobie, jaką są 

książką i jakie zawiera ona ilustracje. Gdy 

muzyka cichnie, opowiadają o swoich 

przeżyciach, mogą podać rodzaj i tytuł 

książki, którą były. 

- kładzie się na dywanie, 

- zamyka oczy, 

- opowiada jaką książką chciałby być, 

- opisuje wygląd okładki książki, 

- podaje tytuł książki, 

4. Urządzenie kącika: Biblioteka grupy. 

Każde dziecko przynosi z domu jedną 

książeczkę, którą chciałoby pokazać innym 

dzieciom i nią się podzielić. Dzieci z pomocą 

N. zakładają grupową biblioteczkę. N. 

umieszcza w miejscu wyznaczonym na 

bibliotekę napis: KSIĄŻKI 

- przynosi książeczkę, 

- prezentuje przyniesioną książeczkę mówiąc 

o niej kilka słów, 

- kładzie książeczkę w wyznaczonym 

miejscu, 

 

5. Omówienie zasad korzystania z książek 

Dzieci poszukują odpowiedzi na pytanie, jak 

należy dbać o książki, aby się nie 

niszczyły. Dzieci powinny zwrócić uwagę na 

konieczność mycia rąk przed 

oglądaniem książek, delikatne przekładanie 

stron i odkładanie książek na swoje 

miejsce. Nauczyciel zapisuje te zasady na 

kartce i wiesza w kąciku z napisem 

„KSIĄŻKI”. 

Ustala z dziećmi miejsce, w którym mogą 

oglądać książki. 

- zgłosi chęć wypowiedzi przez podniesienie 

ręki, 

- powie jak należy korzystać z książek, 

- wytłumaczy co znaczy szanować książki, 

- wskaże miejsce do czytania książek, 

 

 

 

TEMAT DNIA: Bajki, które lubimy. / piątek 

 

PP: I/1,2 III/1,3,4 V/3,4  IX/1,3 XIV/2,4,5 

 

ŚRODKI REALIZACJI: 

 

KRYTERIA SUKCESU: 

1. Zabawa integracyjna: Pokaż, w jakim 

jesteś humorze 
Dzieci stoją w kręgu. Jedno z nich wchodzi 

do środka i mimiką, postawą ciała 

pokazuje, w jakim jest dziś humorze. 

Pozostałe dzieci nazywają jego emocje. 

- stoi w kole, 

- wchodzi do środka i pokazuje miną jaki ma 

humor, 

- podejmuje próbę odgadnięcia w jakim 

kolega jest nastroju, 

 

2. Oglądanie okładek i ilustracji różnych 

książek 
Nauczyciel pokazuje okładki różnych 

książek, zwraca uwagę na charakterystyczne 

cechy okładki: tytuł, autor, wydawnictwo. 

- opisuje wygląd okładki książki, 

- wymienia elementy znajdujące się na 

okładce, 

- przypomina kim jest ilustrator, 

- próbuje odgadnąć tytuł książki po 
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Dzieci na podstawie ilustracji 

próbują odgadnąć tytuł książki. Nauczyciel 

wyjaśnia pojęcie „ilustrator” 

i podkreśla znaczenie ilustracji. 

obejrzeniu ilustracji, 

 

3. Zagadki: (zał.2) 

Nauczyciel zadaje zagadki. Dzieci odgadują 

tytuł bajki i wskazują wśród ilustracji 

zawieszonych na tablicy tę, która pochodzi z 

danej bajki. 

- podejmuje próbę odgadnięcia o jakiej bajce 

jest mowa w zagadce,  

- zgłasza chęć wypowiedzi. 

 

4. Zabawa plastyczna: Okładka mojej 

ulubionej książki. 
Dzieci próbują namalować ilustrację swojej 

ulubionej książki/bajki, która mogłaby 

znajdować się na stronie tytułowej tej 

książki. Dz. starają się wykorzystywać 

technikę wydzieranki. 

 

lub: 

 

Zabawa plastyczna: Zakładka do książki 

- wybiera bajkę/książkę do której chciałby 

stworzyć ilustrację, 

- tworzy ilustrację do wybranej bajki, 

- wykorzystuje technikę wydzieranki 

ozdabiając swój rysunek, 

 

 

 

 

 

- wybiera kolor zakładki, 

- przewleka wstążkę przez dziurkę, 

- ozdabia przyklejając wybrane ozdoby na 

swoją zakładkę, 

- porządkuje miejsce zabawy, 

- myje ręce po wykonaniu swojej zakładki, 

5. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z 

krążkami. 

- trzyma krążek w rękach i obraca nim 

naśladując kierowanie samochodu, 

- chodzi z krążkiem na głowie zachowując 

prawidłową postawę ciała, 

- stara się by krążek nie spadł na podłogę, 

- siedząc z wyprostowanymi nogami 

przenosi je złączone z jednej strony krążka 

na drugą, 

- trzymając krążek między nogami unosi je 

do góry tak, by krążek nie spadł, 

- przeskakuje przez krążek na dźwięk 

tamburyna, 

- w klęku podpartym stara się dotknąć 

czołem do krążka, 

 

 

 

 

Zabawy ruchowe: 

1. Zabawa ruchowa ,,Książki z biblioteki” 
Dzieci maszerują po sali. Na sygnał (dźwięk kołatki) nauczyciel-wróżka z Królestwa 

Książek zamienia wszystkie dzieci w książki – dzieci siadają w siadzie 

skrzyżnym z wyprostowanymi plecami. Jedno dziecko podchodzi do kolejnych 

dzieci-książek, dotyka ich, a one podają sobie ręce. Kiedy wszystkie dzieci są już 

ustawione w szeregu, dźwięk tamburyna zaprasza je do swobodnego marszu. 
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2. Zabawa ruchowa wg K. Wlaźnik: Podawanie piłki górą. 
 

3. Zabawa muzyczno-ruchowa: Defilada 

Podczas muzyki dzieci maszerują krokiem defiladowym, prostując kolana. Na przerwę w 

muzyce robią w tył zwrot. Powrót muzyki oznacza ponowny marsz. Na hasło: „baczność” 

dzieci zatrzymują się w postawie wyprostowanej, a na hasło: „spocznij” – kładą się na 

dywanie. 

4. Zabawa ruchowa: Jeż 

N. wybiera chętne dziecko, które zostaje jeżem. Zasłania mu oczy szalikiem i obraca go 

wokół własnej osi. „Jeż” dotyka dzieci rozstawione w niewielkiej odległości od niego. Osoba 

dotknięta mówi: „Jeżu, jeżu, powiedz, proszę, moje imię”. Dziecko – jeż rozpoznaje kolegę 

po głosie lub za pomocą dotyku (fryzura, ubranie). 

 

5. Zabawa ruchowa: „Biegamy” 

Dz. biegają do muzyki. W przerwie wykonują polecenia nauczyciela: 

stańcie na jednej nodze, 

zróbcie przysiad, 

połóżcie się na podłodze i zróbcie „rowerek”, 

połóżcie się na brzuchu i pokołyszcie się na boki, 

usiądźcie na dywanie z wyprostowanymi nogami i spróbujcie złapać się za stopy. 

 

ANEKS DO PLANU: 

 

FORMA REALIZACJI 

 

 

KRYTERIA SUKCESU 

Zabawy swobodne: 

 

 

 

 

- potrafi zorganizować sobie przestrzeń do 

zabawy swobodnej,  

- wie, że zabawki przedszkolne nie stanowią 

jego własności, 

 - dzieli się zabawkami,  

- pożycza zabawkę przyniesioną z domu,  

- pokazuje kolegom jak bawić się jego 

zabawką,  

- reaguje adekwatnie na zasłyszaną „melodię 

do sprzątania”  

- współpracuje w zabawie,  

- przestrzega zasad bezpiecznej zabawy, 

- dba o przedszkolne zabawki, 

 

Czynności organizacyjne i samoobsługowe: 

 

- przychodząc do przedszkola wita się 

słowami: „dzień dobry”, wychodząc żegna 

się mówiąc: „do widzenia”,  

- reaguje na sygnały umowne funkcjonujące 

w grupie  

- zachowuje ostrożność w czasie 

porządkowania sali,  
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- potrafi znaleźć sobie parę,  

- ustawia się w parze,  

- podczas spaceru nie odchodzi od grupy,  

- podejmuje próby samodzielnego 

zdejmowania i wkładania odzieży i obuwia,  

- otrzepuje obuwie ze śniegu/błota przed 

wejściem do budynku przedszkola, 

- korzysta z urządzeń sanitarnych zgodnie z 

ich przeznaczeniem i zasadą bezpieczeństwa 

oraz higieny, 

- wyciera dłonie tylko we własny ręcznik 

 

Załączniki: 

 

1.  
– Uff – wysapał – ale się zmęczyłem! 

– Milusiu, co to jest? – pyta nauczyciel, patrząc na to, co Miluś trzyma w ręku. 

Krasnal uśmiechnął się tajemniczo. 

– Usiądę tylko i wszystko wam opowiem. Wyobraźcie sobie, że w piątek po 

południu byłem w bibliotece. Biblioteka to takie miejsce, gdzie jest bardzo dużo 

książek, których nie kupujemy, ale wypożyczamy do domu. Ileż ich tam jest! 

To prawdziwe Królestwo Książek! Niektóre są małe i cienkie, inne są ciężkie 

i grube. Aż półki się uginają! Gdyby nie bardzo miła pani bibliotekarka, chyba 

bym się tam zgubił. Najpierw założyła mi kartę, abym mógł wypożyczać książki 

do domu. Potem pokazała mi, gdzie są książki dla dorosłych, 

a gdzie dla dzieci. Były tam nie tylko bajki, lecz także opowiadania, wiersze, 

a nawet komiksy. Powiedziała mi też, że biblioteka podzielona jest na działy, 

to znaczy, że na jednej półce stoją wszystkie książki o kosmosie, na drugiej 

o zwierzętach, a jeszcze gdzie indziej można znaleźć bajki. Każda książka ma 

swoją własną kartę, numer i miejsce na półce. W bibliotece widziałem chłopca, 

który siedział przy stoliku w czytelni i oglądał książkę o dinozaurach. Cichutko 

spytałem go o tytuł, bo też chciałem ją sobie wypożyczyć. I tak sobie myślę, że 

zawsze wieczorem będę czytał książki, bo chcę dużo wiedzieć i być bardzo 

mądrym krasnalem. 

– Ja też bym chciała czytać książki – zawołała Marta – ale nie umiem. 

– Nie martw się, przecież mama albo tata mogą ci czytać przed snem. A jak 

będziesz w szkole, to poznasz literki i sama będziesz mogła czytać. A może 

poprosimy panią, żeby z nami poszła do biblioteki, żebyśmy razem mogli zwiedzić 

Królestwo Książek. 

– Myślę, Milusiu, że to doskonały pomysł – chwali krasnala nauczyciel. 

– I jeszcze chcę coś powiedzieć. – Musimy pamiętać, że w bibliotece trzeba się 

bardzo cicho zachowywać, aby nikomu nie przeszkadzać. Należy na czas oddać 

dbać o książki i zwracać je do biblioteki w uzgodnionym terminie. Trzeba też 

pamiętać, 

aby umyć ręce, zanim zacznie się je oglądać. Ja na pewno będę się starał! 
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