CAŁOROCZNY PLAN TEMATYCZNY DLA GRUPY
„ŚREDNIAKI”.
WRZESIEŃ

Miesiąc wrzesień jest poświęcony okresowi adaptacji nowych dzieci w grupie „średniaki”.
Dzieci poznają siebie nawzajem podczas zabaw dowolnych jak i śpiewając piosenkę na
powitanie każdego dnia:
„Witaj ...(imię dziecka), witaj ...(imię dziecka),
Jak się masz? Jak się masz?
Wszyscy Cię witamy, wszyscy Cię kochamy,
Bądź wśród Nas, bądź wśród Nas.”

Poznanie nowego miejsca jakim jest „Żłobek Wysepka”- sala średniaków, jadalnia, toaleta
oraz placu zabaw.

PAŹDZIERNIK

PIERWSZY TYDZIEŃ: Pani „Jesień”. Obrazkowe przedstawienie postaci, czytanie wierszy,

słuchanie jesiennych piosenek m.in.: „Pani jesień” i „Jesienna pogoda” oraz kolorowanie.
DRUGI TYDZIEŃ: Barwy jesieni- brązowy, pomarańczowy, żółty i czerwony.
TRZECI TYDZIEŃ: Jak się ubrać by nas nie przewiało? Poznajemy jesienną garderobę.
CZWARTY TYDZIEŃ: Poznajemy owoce i warzywa. Słuchanie piosenek m.in.: „Olimpiada w
Jarzynowie”(Centrum uśmiechu), „Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”(Triduki), „Ogórek
wąsaty”(Fasolki).

LISTOPAD

PIERWSZY TYDZIEŃ: Czasem słońce a czasem deszcz- poznawanie zjawisk

atmosferycznych. Słuchanie piosenek m.in.: „Pogoda na uśmiech”(Fasolki),
„Słoneczko”(Brajan), „W czasie deszczu dzieci się nudzą”(Kabaret Starszych Panów).
DRUGI TYDZIEŃ: Zwierzęta leśne, odgłosy zwierząt oraz piosenki: „Dzik jest
dziki”(Akademia Pana Kleksa), „Stary niedźwiedź”(Zuchy).
TRZECI TYDZIEŃ: Zwierzęta domowe i hodowlane- życie na wsi. Odgłosy zwierząt oraz
piosenki m.in.: „Krówka Muuuwka”(Dziecięce przeboje), „Taniec kaczuchy”(Mini Disco),
„Osioł”(Jacek Stachursky).
CZWARTY TYDZIEŃ: Zwierzęta w ZOO. Piosenki: „Idziemy do ZOO”(Dziecięce przeboje),
„My delfiny”(Iza Kowalewska).

GRUDZIEŃ

PIERWSZY TYDZIEŃ: Mikołajki tuż, tuż... Mikołajowa gazetka. Piosenki: „Kochany Panie
Mikołaju”(Majka Jeżowska), „Siedem reniferów”(Piosenki dla dzieci), „A Mikołaj pędzi a
Mikołaj gna”(Fasolki), „Pada śnieg”, „Ding dong ding dong spadł już śnieg”( Ich troje).
DRUGI TYDZIEŃ: Poznajemy tradycje świąteczne, słuchanie kolęd.
TRZECI TYDZIEŃ: Ozdoby świąteczne oraz ubieranie choinki.
CZWARTY TYDZIEŃ: Zabawy na śniegu, lepienie bałwana. Piosenka: „Ulepimy dziś
bałwana”(Kraina lodu), „Z kopyta kulig rwie”(Skaldowie).

STYCZEŃ

PIERWSZY TYDZIEŃ: Zimowe sporty.
DRUGI TYDZIEŃ: Mój dom i rodzina. Zimowa garderoba.
TRZECI TYDZIEŃ: Dzień Babci i Dziadka- laurki. Słuchanie piosenek: „Czacza dla Babci i

Dziadka”, „Halo, Dziadku”(Bebe Lilly).
CZWARTY TYDZIEŃ: Chociaż jestem jeszcze malec, znam swe ciało doskonale! Części ciała.
Śpiewanie piosenek, np. „Głowa, ramiona”, „Pokaż Grzesiu gdzie masz...”.

LUTY

PIERWSZY TYDZIEŃ: Bal karnawałowy- wspólne zabawy, tańce i hulańce.
DRUGI TYDZIEŃ: Poznajemy zawody.
TRZECI TYDZIEŃ: Środki transportu. Śpiewanie piosenki „Koła autobusu kręcą się”.
CZWARTY TYDZIEŃ: Świat zabawek- szanujemy zabawki, dzielimy się nimi i wspólnie się
bawimy. Piosenka: „Pluszowy miś”(Piosenki dla dzieci), „Zuzia lalka nieduża”.

MARZEC

PIERWSZY TYDZIEŃ: Poznajemy figury geometryczne- koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt.

Obrazki z figur geometrycznych- np. domek. Piosenka: „Z takich figur człowiek mały”.
DRUGI TYDZIEŃ: Dbamy o czystość- podstawowe czynności higieny osobistej, słuchanie
piosenki „Szczotka, pasta”, „Piosenka kąpielowa”(Dziecięce przeboje), „Myjemy się w
łazience”.
TRZECI TYDZIEŃ: Poznajemy tradycje Wielkanocne. Piosenka: „Idą dzieci ze święconym...”.
CZWARTY TYDZIEŃ: Ozdoby świąteczne- pisanki. Piosenka: „Pisanki, pisanki”.

KWIECIEŃ

PIERWSZY TYDZIEŃ: Już Wiosna! Garderoba wiosenna. Piosenki: „Maszeruje wiosna”,

„Wiosna”(Skaldowie), „Wiosna w ogródku”(Fasolki), „Wiosna”(Buliba).
DRUGI TYDZIEŃ: Poznajemy kwiaty. Piosenki: „Stokrotka”, „Rosną sobie kwiatki”, „Każdy
kwiat to mały świat”.
TRZECI TYDZIEŃ: Poznajemy cyferki od 0 do 5. Piosenka: „Cyfry”(Mikitomi).
CZWARTY TYDZIEŃ: Instrumenty muzyczne. Słuchanie odgłosów instrumentów. Piosenka:
„Piosenka o instrumentach”.

MAJ

PIERWSZY TYDZIEŃ: Poznajemy kolory.
DRUGI TYDZIEŃ: Zabawy kolorami z użyciem chusty klanza.
TRZECI TYDZIEŃ: Majowa łąka- przedstawienie ilustracji owadów oraz rola owadów w

świecie przyrody, np. produkowanie miodu, zapylanie kwiatów, zjadanie szkodników.
Piosenki: „Mucha łakomczucha”(Dziecięce przeboje), „Pszczółka Maja”(Zbigniew Wodecki).
CZWARTY TYDZIEŃ: Dzień Matki- laurki. Słuchanie piosenek o mamie, np. „Kocham Cię
Mamo”(Arka Noego), „A ja wolę moją Mamę”(Majka Jeżowska).

CZERWIEC

PIERWSZY TYDZIEŃ: Dzień Dziecka! Zabawy, tańce i hulańce.
DRUGI TYDZIEŃ: Witam lato! Poznajemy letnie sporty. Piosenka: „Lato na
dywanie”(Fasolki).

TRZECI TYDZIEŃ: Dzień Ojca- laurki. Słuchanie piosenek o tacie: „Daj mi rękę Tato”, „Nie

boję się gdy ciemno jest”(Arka Noego), „Co powie tata”(Natalia Kukulska).
CZWARTY TYDZIEŃ: Zasady grzecznego zachowanie- proszę, dziękuję, przepraszam, dzień
dobry, dowidzenia, itd.

LIPIEC

PIERWSZY TYDZIEŃ: WAKACJE! Gdzie pojadę z rodzicami? Pocztówki z wakacji. Piosenki:
„Niech żyją wakacje”(Piosenki dla dzieci), „Wakacje”(Kabaret Otto).
DRUGI TYDZIEŃ: Garderoba na lato.
TRZECI TYDZIEŃ: Wakacje nad morzem i obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
CZWARTY TYDZIEŃ: Wakacje w górach i obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

SIERPIEŃ

PIERWSZY TYDZIEŃ: Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw.
DRUGI TYDZIEŃ: Wakacyjne zabawy na świeżym powietrzu.
TRZECI TYDZIEŃ: Poznajemy dzieci z różnych zakątków świata.
CZWARTY TYDZIEŃ: Pożegnanie dzieci w grupie „Średniaki”.

DODATKOWO W KAŻDYM MIESIĄCU:
Zabawy tematyczne:

*zabawy w kącikach tematycznych,
*kształtowanie nawyków grzecznościowych podczas obcowania z dorosłymi i rówieśnikamidzień dobry, do widzenia, proszę, przepraszam, dziękuję,
*kształtowanie oraz doskonalenie nawyków higienicznych.

Zabawy manipulacyjno konstrukcyjne:
*rysowanie kredkami,
* malowanie farbami,

*wyklejanie papierem kolorowym,
*budowanie i konstruowanie budowli z klocków.

Zajęcia orientacyjno-porządkowe:

*wyrabianie orientacji w przestrzeni,
*umiejętność poruszania się w małej grupie: „idziemy parami”, „jedziemy pociągiem”,
„trzymamy węża”
*kształtowanie nawyku sprzątania po sobie- nie bawisz się już tą zabawką? Odłóż ją na półkę.

Zabawy ruchowo-muzyczne:

*gimnastyka przy muzyce,
*tańczenie w kółku,
*spontaniczna aktywność dzieci,
*tańczenie do piosenek z pokazywaniem.

