
 
 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019 
– GRUPA IV – „Motyle” 

 

1. 

Temat tygodnia: Polska – ciekawostki z miast i regionów – Poznań. 

Dziecko 

 Wymienia nazwę swojego kraju, nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach (IV, 10) 

 Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (IV, 19) 

 Przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób (III, 1) 

 Komunikuje potrzeby ruchu, odpoczynku (I, 4) 

2. 

Temat tygodnia: Prezenty od Pani Jesieni – zabawy w kodowanie. 

Dziecko 

 Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i niewerbalne, wyraża swoje oczekiwania wobec innych ( III, 9) 

 Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, korzystanie z dóbr przyrody np. grzybów, owoców… (IV, 18) 

 Klasyfikuje przedmioty, układa przedmioty w grupy, rozróżnia figury geometryczne (IV, 12) 

 Eksperymentuje, szacuje, przewiduje, koduje proste informacje pod kierunkiem nauczyciela (IV, 13) 

3. 

Temat tygodnia: Każdy z nas jest inny. 

Dziecko 

 Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w 

grupie ( III, 5) 

 Rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem (II, 1) 

 Przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy (IV, 15) 

 Uczestniczy w zabawach ruchowych, rytmicznych, muzycznych, naśladowczych (I, 5) 

4. 

Temat tygodnia: Jesień w lesie. 

Dziecko 

 Posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych (IV, 18) 

 Podejmuje samodzielną aktywność poznawczą (IV, 19) 

 Dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę (II, 10) 

 Obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe (III, 8) 

 Inicjuje zabawy wykorzystując materiały użytkowe w tym materiał naturalny (I, 6) 

5. Temat tygodnia: Jestem zdrowym przedszkolakiem. 

Dziecko: 

 Komunikuje potrzeby ruchu i odpoczynku (I, 4) 
 Ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm (III, 5) 
 Odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości (IV, 3) 
 Przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu (II, 4) 



 
 

 


