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Lp. Miesiąc Sfera oddziaływań Propozycje działań opiekuńczo- wychowawczych 

i dydaktycznych 

 

Uwagi 

1. Wrzesień Psychomotoryka Adaptacja przyjazna dziecku pod hasłem „Małymi kroczkami zostaniesz z nami” 

-budowanie poczucia bezpieczeństwa 

-zabawy ruchowe z wykorzystaniem technik relaksacyjnych (zapewnienie 

bezpośredniego kontaktu w celu zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa np. masażyki, 

przytulanie). 

-zabawy ruchowe przy muzyce z wykorzystaniem piłek, obręczy, chusty animacyjnej 

-słuchanie piosenek dla dzieci oraz muzyki relaksacyjnej 

-różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi 

Adaptacja dzieci do 

nowych warunków życia 

zbiorowego 

2. Rozwój poznawczy -zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem (topografia, funkcja sal, zabawki, sprzęty) 

-poznawanie rytmu dnia 

-zabawy z Misiem Rysiem („Misiu myje rączki”, „Misiu je obiadek”, „Misiu idzie 

spać”). 

Rozpoczęcie dokumentowania obserwacji dzieci (karty rozwoju) pod kątem ich 

rozwoju psychomotorycznego. 

 

3 Rozwój społeczny 

 

 

 

 

-zapewnieni dziecku życzliwej i pogodnej atmosfery 

-budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem, a opiekunkami 

-umożliwienie pobytu dziecka z ulubioną zabawką 

-nawiązywanie kontaktów społecznych z innymi dziećmi 

oraz opiekunkami 

-zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dzieci (przytulanie!!!) 

-nawiązywanie przyjaznych relacji z rodzicami dzieci 

Jesienna dekoracja sal  

i przygotowanie gazetki 

4.   

 

Współpraca z rodzicami 

-zebranie z rodzicami (przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji) 

-indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami 

-dbanie o poprawne i przyjazne kontakty z rodzicami 

 

1. Październik Psychomotoryka -zabawy ruchowe o tematyce jesiennej, wprowadzające w otaczający świat przyrody 

(„Wieje wiatr”, „Spadają liście”, „Świeci słonce”, „Skoki przez kałuże”, „Zbieranie 

kasztanów”) 

-zabawy naśladowcze „Tupanie jeżyka”, „Skoki wiewiórki” 

 

Zapoznanie dzieci z nowymi zabawami muzyczno-ruchowymi np. „Bury miś”, „Mam 

chusteczkę haftowaną” 

-poznawanie piosenek i wierszyków o tematyce jesiennej 

-rozwój manipulacji, piętrzenie, burzenie, wkładanie, wyjmowanie itp. 

 

Powitanie jesieni, 

jesienne prace 

plastyczne  

i sensoplastyczne 
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2. Rozwój poznawczy -poznawanie wierszyków i piosenek o tematyce jesiennej 

-poznajemy dary jesieni (zbieranie i eksponowanie darów jesieni przyniesionych przez 

dzieci. Wystawa jesiennych darów) 

-zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi jesienią w przyrodzie (zjawiska 

atmosferyczne, przygotowanie zwierząt do zimy) 

-poznajemy dynie (kształt, wielkość, kolor) 

-„Oto ja”- poznawanie i utrwalanie poprzez zabawę i piosenkę podstawowych części 

ciała (np. „Głowa, ramiona”, „Paluszek”) 

 

3. Rozwój społeczny -nauka zgodnego zachowania się w grupie (niezabieranie zabawek, siedzenie w kole, 

nieprzepychanie się itp.) 

-utrwalanie imion dzieci i opiekunek 

-kształtowanie życzliwych postaw wobec innych 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Święto Dyni (odpowiedzialne wszystkie grupy)  

1. Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychomotoryka -zabawy ruchowe z elementami gimnastyki 

-gry i zabawy z wykorzystaniem piłek, kółek, szarf, woreczków i chusty animacyjnej. 

-wprowadzenie różnych technik plastycznych: malowanie palcami, wałeczkiem, 

piórkiem 

-zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów (bębenek, tamburyno, 

grzechotka),  

-naśladowanie dźwięków jesieni (padający deszcz, szumiący wiatr) 

Hasło przewodnie: 

„Kolory jesieni’, 

jesienne prace 

plastyczne  

i sensoplastyczne 

2. Rozwój poznawczy -kolory jesieni  

a) rozpoznawanie podstawowych kolorów, ze szczególnym uwzględnieniem barw 

jesieni (czerwony, żółty, pomarańczowy, brązowy) 

b) zabawy i zajęcia utrwalające podstawowe kolory – poznajemy jesienne owoce i 

warzywa (wygląd, smak, właściwości zdrowotne) 

-zabawy muzyczne z instrumentami „Jesienna orkiestra” 

-poznajemy misia (wygląd, gdzie mieszka, czym się żywi) 

-poznajemy piosenki i wierszyki o misiu 

 

3. Rozwój społeczny -wdrażanie dzieci do samodzielności w zakresie: 

a) jedzenia za pomocą łyżki 

b) rozbierania i ubierania się 

-nauka podstawowych zasad higieny (mycie rąk z pomocą i bez pomocy opiekuna, wy-

cieranie i wydmuchiwanie nosa) 

-wprowadzanie zwrotów grzecznościowych 

-próby wspólnych zabaw w kółeczku i w małej grupie 

-dbanie o porządek na sali 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Światowy Dzień Pluszowego Misia (odpowiedzialna grupa różowa)  
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1. Grudzień Psychomotoryka -zabawy ruchowe ogólnorozwojowe (rozwijanie mięśni nóg, grzbietu i rąk, doskonale-

nie chodzenia) 

-zabawy ruchowe ze śpiewem 

-zabawy naśladowcze „Spadające śnieżynki” z wykorzystaniem różnych przyborów 

np. chusteczki, papier 

-osłuchanie dzieci z kolędami  

-rozwój motoryki małej 

-ćwiczenia umiejętności manipulacji np. piętrzenie i szeregowanie klocków 

Hasło przewodnie: 

„Wokół choinki”, 

zimowa dekoracja, 

zimowe prace plastyczne 

i sensoplastyczne 

2. Rozwój poznawczy -poznawanie piosenek i wierszyków o tematyce świątecznej 

-przybliżanie dzieciom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia 

a) wspólne ubieranie choinki, zapoznanie dzieci z tradycją ubierania choinki, prezenta-

cja i nazywanie ozdób choinkowych (bombka, łańcuch, gwiazda) 

b) poznanie Świętego Mikołaja (wygląd, charakterystyka postaci, list do Świętego Mi-

kołaja 

c)słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd 

-rozwijanie zmysłu dotyku poprzez ekspresję ruchową i emocjonalną. 

-poznawanie różnych faktur papieru poprzez dotyk (np. odgadywanie po kształcie 

przedmiotów, zabawy z papierem – gniecenie, darcie, dmuchanie itp.) 

 

3. Rozwój społeczny -doskonalenie czynności samoobsługowych: wdrażanie sygnalizowania potrzeb 

fizjologicznych, ćwiczenia samodzielnego jedzenia i picia 
 

4. Tradycje/imprezy/święta Bal z Mikołajem (odpowiedzialna grupa: zielona)  

1. Styczeń Psychomotoryka -zabawy skoczne, bieżne, rytmiczne 

-kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z pomocą obręczy, szarf, chust, tor 

przeszkód 

-zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów toczenia, podnoszenia, popychania, 

rzucania 

-zajęcia relaksujące z wykorzystaniem muzyki klasycznej 

-masażyki relaksujące 

 

Hasło przewodnie: 

„Zimo baw się z nami”, 

prace plastyczne  

i sensoplastyczne  

o tematyce zimowej 

2. Rozwój poznawczy -poznawanie piosenek i wierszyków o tematyce zimowej  

-przedstawienie dzieciom zmian zachodzących zimą w przyrodzie 

a) zjawiska atmosferyczne: śnieg, grad, mróz 

-dokarmianie ptaków zimą: karmniki, wysypywanie ptakom ziaren, obserwowanie  

zachowań ptaków zimą 

-zabawy z lustrem: reakcja na odbicie, rozpoznawanie się w lustrze 

-poznawanie piosnek i wierszyków o babci i dziadku 

 

 

3. Rozwój społeczny -udział w uroczystości przygotowanej dla babci i dziadka  
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-oswajanie dzieci z obecnością innych osób w grupie 

-uwrażliwianie dzieci na pomaganie zwierzętom (ptakom) podczas zimy 
4. Tradycje/imprezy/święta Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (odpowiedzialne wszystkie grupy)  

1. Luty Psychomotoryka -gimnastyka poranna 

-zabawy z chustą animacyjną 

-zabawy ruchowe przy muzyce 

-ćwiczenia mające na celu rozwój motoryki dużej np. skoki, bieg, slalom 

-zabawa taneczna (bal karnawałowy) 

-słuchowiska muzyczne 

 

Hasło przewodnie: 

„Karnawał” 

2. Rozwój poznawczy -poznajemy kotka (wygląd, co lubi jeść), inscenizacja wiersz pt. „Chory kotek” 

-wielozmysłowe poznawanie świata u dzieci poprzez dotyk, smak, wzrok, węch i słuch 

(rozwijanie zmysłów) 

a) rozróżnianie faktury materiałów (miękki, twardy, szorstki, śliski, suchy, mokry itp.) 

b) reagowanie na temperaturę (ciepło, zimno) 

c) reagowanie na światło (jasno, ciemno) 

-zabawy wprowadzające dziecko w świat kontrastów (np. duży-mały, ciepły-zimny) 

-w świecie kształtów – zapoznanie dzieci z podstawowymi kształtami: koło, trójkąt, 

kwadrat. 

-wyszukiwanie kształtów w otoczeniu, segregowanie, dopasowywanie, prace 

plastyczne z wykorzystaniem kształtów 

 

3. Rozwój społeczny -rozwijanie umiejętności dłuższego skupienia uwagi na jednej czynności oraz kierowa-

nie uwagi na wybrane bodźce 

-nauka poszanowania zabawy innego dziecka – czuwania nad zgodną zabawą w grupie 

oraz właściwym wykorzystaniu zabawek 

 

4. Tradycje/imprezy/święta 

 

Walentynki (odpowiedzialna grupa: pomarańczowa)  

1. Marzec Psychomotoryka -gimnastyka buzi i języka (naśladowanie odgłosów, dźwięków, gestów i mimiki twa-

rzy) 

-ćwiczenia logopedyczne 

-ćwiczenia równowagi 

-zabawy orientacyjno-porządkowe (reagowanie na umówiony sygnał i znak) 

-zabawy na świeżym powietrzu 

Hasło przewodnie: 

„Wiosna tuż, tuż”, 

wiosenna dekoracja sal, 

zajęcia plastyczne  

i sensoplastyczne 

2. Rozwój poznawczy -poznawanie piosenek i wierszyków o tematyce wiosennej 

-poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną (np. pogoda, zwyczaje zwie-

rząt, zwiastuny wiosny) 

-wiosenna łąka. Poznajemy zwierzęta mieszkające na łące i w lesie (np. zając, żabka, 

bocian) oraz nazwy podstawowych kwiatów (kolory i zapach) 
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-wiosenne porządki, zapoznanie dzieci z podstawowymi przedmiotami służącymi do 

robienia porządków (np. szczotka, odkurzacz, pralka i ściereczka) 

-segregowanie przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie 

- w świecie bajek, głośnie czytanie bajek i wierszy, inscenizacja wierszy, zabawa w 

teatr 
3. Rozwój społeczny -zachęcanie do większego zaangażowania i aktywności dzieci nieśmiałych 

-nagradzanie przejawów otwartości w grupie 

-wprowadzenie elementów współpracy pomiędzy dziećmi 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Powitanie wiosny (odpowiedzialna grupa: niebieska)  

1. Kwiecień Psychomotoryka -zabawy ruchowe polegające na nawiązaniu kontaktu z drugim dzieckiem (np. „Dwóm 

tańczyć się zachciało”) 

-ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe (np. podskakiwanie, czworakowanie) 

-zabawy muzyczne polegające na odgadywaniu i naśladowaniu odgłosów wiosny (np. 

klekot bociana, kumkanie żabek) 

-zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

 

Hasło przewodnie 

„Wielkanoc” 

2. Rozwój poznawczy -na wiejskim podwórku – poznajemy zwierzęta mieszkające na wsi (np. krowa, 

świnka, kura, konik) 

-poznajemy tradycje wielkanocne (np. malowanie pisanek, śmigus-dyngus, palma i za-

jączek wielkanocny) 

-wysiewanie zboża i rzeżuchy 

-poznajemy zawody: rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych zawodów 

-poznajemy pojazdy ( co jeździ, co lata, co pływa),  

-zasady bezpieczeństwa na drodze i podczas spaceru 

 

3. Rozwój społeczny -modelowanie pozytywnych zachowań,  

-wprowadzenie i utrwalenie prostych reguł 

-wprowadzenie elementów współpracy podczas wspólnych zabaw 

-stymulowanie do większego zaangażowania dzieci nieśmiałych i wycofanych 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Wielkanoc (odpowiedzialna grupa żółta)  

1. Maj Psychomotoryka -zabawy ruchowe z wykorzystaniem plastikowych obręczy i woreczków z grochem 

-zabawy w kole 

-zabawa z chusta animacyjną 

-rozwój motoryki małej oraz precyzji ruchów (wykorzystanie w pracach plastycznych: 

cekinów, koralików, wstążek) 

-zabawy ruchowe ze śpiewem 

Hasło przewodnie 

„Moja rodzina” 

2. Rozwój poznawczy -poznawanie wierszyków i piosenek o mamie i tacie  

-witaminki dla chłopczyka i dziewczynki 
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a) uwrażliwianie dzieci na sposób spożywania posiłków (dbałości o czystość i kultu-

ralny sposób jedzenia) 

b) uświadomienie dzieciom konieczności jedzenia owoców i warzyw  

c) wspólne przygotowanie z dziećmi wiosennej potrawy (np. sałatki owocowej, soków 

owocowo-warzywnych) 

-moja rodzina – rola rodziny w życiu dziecka, znaczenie rodziny, odtwarzanie ról po-

szczególnych członków rodziny, atmosfera w rodzinie (poczucie bezpieczeństwa, mi-

łość) 

-rozpoznawanie nastrojów (wesoły, smutny) 
3. Rozwój społeczny -uczestniczenie w występach z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Święta Rodziny 

-przełamywanie nieśmiałości – wdrażanie do zachowań prospołecznych podczas 

występów 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Piknik rodzinny (odpowiedzialne wszystkie grupy)  

1. Czerwiec Psychomotoryka -ćwiczenia gimnastyczne o tematyce letniej (np. „Leżę na plaży”,” Chodzę po górach,” 

Pływam w jeziorze) 

-zabawy orientacyjno-porządkowe 

-rzucanie do celu 

-dźwięki lata – zabawy z wykorzystaniem instrumentów muzycznych 

-usprawnianie chwytu precyzyjnego i koordynacji wzrokowo-ruchowej (np. piramidy, 

obręcze, układanki) 

Hasło przewodnie 

„Kolory lata” 

2. Rozwój poznawczy -poznawanie wierszyków i piosenek o tematyce wakacyjnej 

-lato – zapoznanie dzieci z nową porą roku (np. pogoda, ubiór, wakacje) 

-zabawy z wodą i piaskiem 

-na sawannie – poznajemy dzikie zwierzęta (np. lew, krokodyl, hipopotam, nosorożec) 

-kolory lata (np. zielony, czerwony, niebieski, żółty) 

-wprowadzenie dzieci w świat kolorów 

-kolorowy miesiąc (np. raz w tygodniu dzieci przychodzą do żłobka ubrane na 

określone kolory – tematycznie do zajęć) 

 

3. Rozwój społeczny -uwrażliwianie i wdrażanie dzieci do kontrolowania swojego zachowania (np. bez-

pieczna zabawa w ogrodzie) 

-doskonalenie nawyków porządkowych po skończonej zabawie 

 

4. Tradycje/imprezy/święta Dzień dziecka, pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola (odpowiedzialne 

wszystkie grupy). 
 

 


