
PLAN AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ GRUPY „POSZUKIWACZE” W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Godzin
a 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

7.30 - 
8.15 

Schodzenie się 

dzieci. 

Praca indywidualna. 

Improwizacje 

ruchowe do 

znanych 

dzieciom melodii                        

i piosenek. 

 

 

Schodzenie się dzieci. 

Gimastyka twórcza – opowieść 

ruchowa                                                         z 

wykorzystaniem elementów metody 

Labana. 

 

 

Schodzenie się dzieci.  

Utrwalanie poznanych 

piosenek i wierszy.  

 

 

 

Schodzenie się dzieci.  

Zabawy ruchowe                

z wykorzystaniem 

elementów metody 

Ruchu Rozwijającego 

Weroniki Sherborne.  

Schodzenie się dzieci.  

Wspólne zabawy 

integrujące grupę ze 

śpiewem i tańcem – 

kształtowanie u dzieci 

postaw społeczno-

moralnych,  

samodzielności i zasad 

współdziałania                   

w   kontaktach                      

z rówieśnikami. 

 
8.15 – 
8.40 

   

Czynności porządkowe, mycie rąk.  I śniadanie. 

 

  

8.40 – 
9.30 

 

Zabawy 

manipulacyjne, gry 

planszowe. 

 

9:00 – 9:30 

Język angielski                         

z zastosowaniem 

metody TPR, 

rymowanek, 

piosenek. 

 

 

 

 

 

Zabawy logorytmiczne –kształcenie 

słuchu fonematycznego, kształtowanie 

pamięci muzycznej, usprawnianie 

narządów mowy, wykształcenie 

prawidłowej fonacji, usprawnianie 

oddechu, uwrażliwienie na cechy muzyki 

i mowy – rytm, tempo, melodię, 

dynamikę. 

 

 

Ćwiczenia 

grafomotoryczne – 

usprawnianie pracy dłoni i 

palców – nawlekanie 

koralików, lepienie 

plasteliną, wycinanie, 

szlaczki literopodobne. 

 

Prowadzenie zajęć 

plastycznych                                 

z wykorzystaniem różnego 

rodzaju materiałów; 

majsterkowanie. 

 

9.00 – 9.30 

Język angielski                         

z zastosowaniem 

metody TPR, 

rymowanek, 

piosenek. 

 

Gimnastyka 

rytmiczna – 

naśladowanie ruchem, 

gestem, tworzenie 

muzyki wykorzystując 

metodykę C. Orffa. 

 

 
9.30 – 
10.00 

Zabawy swobodne 

według 

 

Słuchanie czytanych wierszy, opowiadań                

„Ćwiczenia buzi                           

i języka”                                        

 

Zabawy swobodne 

 

Swobodne zajęcia                  



 

pomysłowości dzieci 

i ich inwencji 

twórczej – 

rozwijanie 

kreatywności. 

 

 

i bajek – rozwijanie kompetencji 

językowych. 

- usprawnianie pracy 

aparatu mowy poprzez 

zabawne ćwiczenia, 

śmieszne rymowanki; 

zabawy 

dźwiękonaśladowcze. 

według pomysłowości 

dzieci i ich inwencji 

twórczej – rozwijanie 

kreatywności. 

 

z wychowawcą – 

zabawy rozwijające 

kompetencje 

matematyczne                         

z użyciem plansz oraz 

„pudła pomysłów”. 

10.00 – 
10.20 

 Czynności porządkowe, mycie rąk. II śniadanie.    

 
10.20 – 

11.15 

 

 

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez pracę z całą grupą (prowadzenie zajęć rozwijających procesy 

poznawcze): 

 zabawy rozwijające myślenie matematyczne 

 ćwiczenia pamięci i koncentracji uwagi (uczenie wierszy, rymowanek, piosenek, słuchanie opowiadań i 

bajek) 

 zabawy badawcze i eksperymenty 

 zabawy i ćwiczenia rozwijające zdolności językowe (swobodne wypowiedzi dzieci na dany temat, 

opowiadanie historyjek itd.) 

 wprowadzanie nauki czytania w oparciu o metodę sylabową prof. Jagody Cieszyńskiej oraz „Meotodę 

Dobrego Startu” p. Marty Bogdanowicz 

 rozwijanie kompetencji matematycznych zgodnie z założenieniami metody „Dziecięca matematyka” 

prof. Gruszczyk - Kolczyńskiej 

 

 

  

ŚRODA:  

RYTMIKA  

(10:30 – 11:00) 

 

CZWARTEK:  

ZAJĘCIA 

RUCHOWE NA 

HALI 

GIMNASTYCZNEJ 

(10:20 – 11:05) 

    

 
11.15 –  
12.00 

 

  

 

Spacery i wyjścia edukacyjne – prowadzenie obserwacji przyrodniczych, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata; zabawy 

ruchowe na świeżym powietrzu.  Omówienie wydarzeń dnia, porządkowanie sali. 

WTOREK: RELIGIA 11:30 – 12:00 

CZWARTEK: RELIGIA 11:15 – 11:45 

  

 

12:00 – 
12:40 

  Czynności porządkowe, mycie rąk, obiad.  

Zabawy konstrukcyjne z klocków, ćwiczenia grafomotoryczne (wycinanie, lepienie, wyklejanie). 

  

12:40 – 
13:00 

  Czytanie bajek, opowiadań i wierszy. Zabawy swobodne według pomysłowości dzieci, gry stoliczkowe (puzzle, mozaiki).   


