
 

Żłobek nr 17, Grupa wiekowa III (Grupa IV i V) 

KWIECIEŃ 2020 „Nadeszła wiosna”  

 

Data i temat 

tygodnia 

Cele dydaktyczne Zadania Metody 

 

30.03-03.04.2020 

 

„Dbamy o zdrowie” 

 

- Wyrabianie nawyków 

higienicznych 

- Rozwijanie motoryki dużej i małej 

- Rozwijanie logicznego myślenia 

- Rozwijanie mowy czynnej i 

biernej 

- Rozwijanie spostrzegawczości 

- Rozwijanie zmysłu dotyku 

 

 

1. Zabawy dydaktyczne  

- „Dbamy o czystość” -  dzieci oglądają 

teatrzyk z wykorzystaniem przyborów 

niezbędnych do dbania o higienę osobistą 

- „Czyste rączki” - dziecko biorą udział w 

eksperymencie z użyciem wody, pieprzu i 

mydła 

- „Przybory higieniczne” - dzieci starają się 

ułożyć w całość 3-4 elementowe puzzle 

2. Zabawy ruchowe 

 - „Buzie czyste mamy” - dzieci starają się 

naśladować za prowadzącą gesty zgodne 

z piosenką 

- „Do czego to służy?” – dzieci poruszają się 

po sali w rytm muzyki, gdy muzyka milknie 

prowadząca pokazuje dzieciom przedmiot 

np. szczoteczkę do zębów, a dzieci 

pokazują do czego służy 

- „W krainie czystości” – dzieci tańczą w 

parach do piosenki 

3. Zabawy plastyczne  

- „Zdrowe ząbki” – malowanie pastą 

 

- El. Pedagogiki 

Zabawy 

- Słowna 

- Pokazowa 

- El. metody C. Orffa 

- El. metody 

polisensorycznego 

oddziaływania na 

jednostkę 

 



sylwety zęba 

4. Zabawy umuzykalniające 

- „Pasta, szczotka, kubek, ciepła woda” – 

nauka nowej piosenki 

- „Mydło lubi zabawę” – wygrywanie rytmu 

na grzechotkach 

 

06.04-10.04.2020 

 

„Przygotowania do 

Świąt 

Wielkanocnych” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajem 

obchodzenia Świąt 

Wielkanocnych 

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo 

– ruchowej 

- Rozwijanie logicznego myślenia 

- Kształtowanie pamięci 

- Rozwijanie koncentracji uwagi 

 

 

1. Zabawy dydaktyczne  

- „Wielkanocne zwyczaje” - dzieci słuchają 

i oglądają historyjkę obrazkową 

 - „Wielkanocny koszyczek” – dzieci 

wybierają ilustracje artykułów 

spożywczych, które możemy włożyć do 

koszyczka wielkanocnego 

- „Brakujący element” – dzieci szukają 

takiej samej połówki pisanki i dopasowują 

ją 

2. Zabawy ruchowe 

 - „Pisanki w koszyczku” – dziecko stara się 

przenieść pisankę na dużej łyżce i umieścić 

ją w koszyku 

- „Wielkanocne zwierzątka” – dzieci starają 

poruszać się jak baranek i zajączek 

- „Przygody zajączka – opowieść ruchowa; 

dzieci próbują poruszać się za prowadzącą 

zgodnie z tekstem opowieści 

3. Zabawy plastyczne  

- „Pisanki” – prowadząca nadziewa 

styropianowe jajo na patyk do szaszłyków, 

a dziecko maluje jajo farbką i następnie 

 

- El. Bajkoterapii 

- El. Pedagogiki 

Zabawy 

- El. metody C. Orffa 

- Słowna 

- Praktycznego 

działania 



 

 

 

 

 

 

 

 

obtaczają je w cukrze 

4. Zabawy umuzykalniające 

- „W świątecznym rytmie” – dzieci 

wystukują rytm na grzechotkach-jajkach 

- „Taniec zajączków” – dzieci zakładają 

opaski – zajączki na głowę i tańczą w 

małych kółeczkach 

- „Wielkanocne piosenki” – poznanie 

nowych piosenek o tematyce świątecznej 

 

 

 

 

13.04-17.04.2020 

 

„Z wizytą na wsi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Poznanie zwierząt mieszkających 

na wsi 

- Wzbogacanie zasobu słów oraz 

pamięci 

- Rozwijanie poczucia rytmu 

- Rozwijanie sprawności ruchowej 

- Rozwijanie koncentracji uwagi  

- Kształtowanie umiejętności 

logicznego myślenia 

 

 

1. Zabawy dydaktyczne 

-„Zwierzątka na wsi”-dzieci odkrywają 

kolejno obrazki, na których znajdują się 

zwierzęta i próbują je nazwać  

- „Dźwięki ze wsi” – dzieci słuchają 

dźwięków wydawanych przez zwierzęta 

mieszkające na wsi i starają się odgadnąć 

ich nazwy 

- „Części ciała” – dziecko stara się pokazać 

poszczególne części ciała na obrazku 

przedstawiającym zwierzątko, a następnie 

na sobie 

2. Zabawy ruchowe 

- „Wycieczka na wieś” – dzieci trzymają 

obręcze w ręku i naśladują jazdę 

samochodem 

- „Naśladuj mnie” – dzieci poruszają się 

 

- El. Pedagogiki  

Zabawy 

- El. met. R. Labana 

- El. met. W. 

Sherborne 

- słowna 

- pokazowa 

- praktycznego 

działania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

swobodnie po sali, na określony sygnał 

prowadząca pokazuje obrazek 

przedstawiające zwierzątko wiejskie, a  

dzieci starają się je naśladować  

- „Zwierzątka i ich domy” – dzieci szukają 

obrazki znajdujące się w różnych miejscach 

sali przedstawiające domy zwierząt, a 

następnie dopasowują do zwierzątka 

3. Zabawy plastyczne  

- „Wyklejanka”- dziecko stara się wykleić 

plasteliną sylwetę zwierzaka 

4. Zabawy umuzykalniające 

- „Stary Donald farmę miał” – dzieci 

naśladują gesty zgodne z tekstem utworu 

- „Taniec kurczaczków”- dzieci tańczą, 

wymachując żółtą wstążką 

 

 

20.04-24.04.2020 

 

„Zwierzęta na wsi” 

 

- Rozwijanie wyobraźni i ekspresji 

ruchowej 

- Rozwijanie motoryki dużej i małej 

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo 

-ruchowej  

- Wzbogacanie zasobu słów 

- Rozwijanie logicznego myślenia 

- Rozwijanie mowy czynnej i 

biernej 

- Rozwijanie spostrzegawczości 

 

 

 

1. Zabawy dydaktyczne  

- "Zwierzęta i ich młode" - dzieci starają się 

dopasować małe zwierzęta do ich dorosłych 

odpowiedników 

- "Gdzie schowały się zwierzątka" - opiekun 

chowa w sali figurki wiejskich zwierząt, zabawa 

polega na tym by dzieci odnalazły ukryte 

figurki 

- "Co jedzą zwierzęta" dzieci słuchają 

prowadzącej, która wyjaśnia co jedzą wybrane 

zwierzęta. Opiekunka posługuje się rekwizytami 

w postaci ziaren zbóż, marchwi, sałaty, siana 

itp. Na koniec dzieci próbują dopasować  

- El. Pedagogiki 

Zabawy 

- Słowna 

- Pokazowa 

- El. Metody C. Orffa 

- Praktycznego 

działania 



jedzenie do obrazka  wybranego zwierzęcia 

2. Zabawy ruchowe 

 - „Koniki” - dzieci naśladują sposób poruszania 

się i odgłosy wydawane przez konia 

- „Gdacze kura ko, ko, ko” - dzieci starają się 

tańczyć naśladując proste gesty za 

prowadzącą 

- „Droga do stajni” - dzieci starają się przejść 

wyznaczoną trasę, pokonując proste 

przeszkody.     (Mega bloki, ławeczka, dysk do 

ćwiczeń balansowych) 

3. Zabawy plastyczne  

- „Różowa świnka” dzieci malują kontur świnki 

różową farbą przy pomocy foli bąbelkowej. 

Pomalowanej śwince przyklejają przygotowane 

wcześniej oczy  i ogonek  

4. Zabawy umuzykalniające 

- „Jedzie koń” - dzieci starają się śpiewać 

piosenkę równocześnie pokazując proste gesty  

- "Koncert na wsi" dzieci otrzymują od 

opiekunek instrumenty i starają się wygrywać 

na nich rytm  

 

 

 
 

 

27.04-01.05.2020 

 

„Spędzamy czas w 

ogrodzie ” 

 

-Uwrażliwianie na piękno przyrody 

- Rozwijanie zmysłu dotyku 

- Rozwijanie spostrzegawczości  

- Rozwijanie logicznego myślenia 

1. Zabawy dydaktyczne  

- "Strój ogrodnika" - Dzieci oglądają zdjęcie 

przedstawiające ogrodnika w pracy. 

Następnie  opiekun rozkłada na dywanie 

różne wycięte z papieru elementy 

 

- Praktycznego 

działania 

- Słowna 

- Pokazu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozwijanie koordynacji wzrokowo 

- ruchowej 

- Kształtowanie umiejętności 

logicznego myślenia 

 

 

garderoby. Dzieci starają się wybrać te, 

które pasują dla ogrodnika i ułożyć je we 

właściwym miejscu na konturze postaci.  

- „Narzędzia ogrodnika"- dzieci oglądają 

prezentowane przez prowadzącą ilustracje 

narzędzi potrzebnych do prac w ogrodzie 

(grabie, konewka, łopatka, motyka, 

taczka). Opiekun kolejno nazywa narzędzia 

i wyjaśnia do czego one służą. Na koniec 

prowadząca rozkłada ilustracje narzędzi 

na dywanie i prosi dzieci, by po kolei 

przyniosły nazwaną przez nią ilustrację.  

2. Zabawy ruchowe 

 - "Sadzimy rośliny" - dzieci z pomocą 

opiekunek sadzą przyniesione przez siebie 

sadzonki kwiatów lub roślin w żłobkowym 

ogrodzie. 

- "Gimnastyka w ogrodzie" - dzieci w trakcie 

spaceru wykonują prostą gimnastykę 

starając się naśladować proste ruchy za 

prowadzącą (Przysiady, podskoki, skłony) 

3. Zabawy plastyczne  

- " Kwiatek” dzieci z pomocą 

prowadzących starają się wykonać 

kwiatka. Używają w tym celu  papierową 

foremkę (od babeczek), gotowych 

wyciętych elementów - liścia i łodygi oraz  

dla ozdoby kolorowych cekinów, brokatów 

i kleju. 

4. Zabawy umuzykalniające 

- El. met. W. 

Sherborne 

- El. met. Pedagogiki 

zabawy 



- „W naszym ogródeczku" dzieci starają się 

naśladować proste gesty za prowadzącą  

 


