
Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc 

sierpień w Żłobku im. Kubusia Puchatka  

w Działoszynie 

1. Zadania wychowawcze i opiekuńcze: 

• Dalsza współpraca z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego 

dziecka. 

• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zaspakajania potrzeb fizjologicznych  

i wykonywania czynności higienicznych. 

• Rozwijanie samodzielności w jedzeniu i piciu. 

• Kształtowanie nawyków porządkowych, dbanie o porządek na sali  

i w najbliższym otoczeniu. 

• Stwarzanie dzieciom przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez: bliski, indywidualny 

kontakt , wsparcie emocjonalne w trudnych dla dziecka momentach, uwzględnianie 

potrzeb i możliwości indywidualnych każdego dziecka. 

• Utrwalenie prawidłowych zwrotów i form grzecznościowych. 

• Wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie i świata. 

•  Nawiązywanie bliższego kontaktu z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy, 

zachęcanie do dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi podczas zabaw 

przez podawanie innemu dziecku zabawki, wymienianie się zabawkami. 

•  Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań na świeżym powietrzu – 

spokojne zachowanie się na placu zabaw. 

2. Zajęcia rozwijające sferę poznawczą: 

• Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich wierszyków o tematyce wakacyjnej. 

• Słuchanie i poznawanie dźwięków natury- np. szum fal, ptaki w lesie, owady na łące , 

szum drzew, deszczu itp.  

• Jakie owoce rosną latem: kolory, kształt, smak. 

• Zabawa na materiale obrazkowym: co robimy w wakacje, różne formy aktywności. 

• Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi jakie zachodzą w lecie: wysoka  

i niska temperatura, opady deszczu, burze, wichury. 

 

3. Zajęcia manipulacyjno – konstrukcyjne, plastyczne: 

• Doskonalenie prawidłowego chwytu kredek ołówkowych i pędzelka. 

• Ćwiczenie ruchów nadgarstka , palców i dłoni poprzez manipulowanie klockami oraz 

zabawkami manualnymi. 

• Prace plastyczne- malowanie farbami, przyklejanie gotowych elementów na karton, 

wyklejanie bibułą. 

• Prace plastyczne” Truskaweczka”, „Letnia łąka”, „Plaża” 

• Zabawy paluszkowe. 

• Dowolne zabawy klockami, puzzlami i układankami stolikowymi rozwijające logiczne 

myślenie. 



 

4. Zajęcia umuzykalniające: 

• Utrwalenie poznanych piosenek ; „Lato, lato”, „Wakacje”. 

• Zapoznanie z nowymi piosenkami: „Kiedy świeci słoneczko ”, „Pszczółka”. 

• Taniec do poznanych piosenek ruchowych” „Tu paluszek”, „Ręce do góry”. 

• Zajęcia z wykorzystaniem instrumentów: tamburyno, grzechotki, cymbałki- 

wytwarzanie dźwięków, stukanie potrząsanie. 

• Słuchanie muzyki relaksacyjnej i kołysanek ułatwiających zasypianie. 

5. Zajęcia z zakresu rozwoju ruchowo- fizycznego i zdrowotnego: 

• Wzmacniania mięśni tułowia, nóg poprzez zabawy ruchowe dostosowane do wieku  

i predyspozycji dziecka. 

• Spacery po okolicy.  

• Ćwiczenie spostrzegawczości oraz orientacji przestrzennej poprzez zabawy 

orientacyjno – porządkowe: „Lalki”, „Stój prościutko”. 

• Zabawy ruchowe na placu zabaw wzmacniające ogólną odporność. 

• Wzmacnianie mięśni kręgosłupa poprzez zabawy na czworakach: „Pieski śpią”, 

„Przejdź przez tunel”. 

• Ćwiczenia stymulujące koordynację ruchową i zmysł równowagi. 

• Zabawy skoczne: „Leci bocian”, ”Piłeczki” oraz bieżne: „Gąski”, „Złap motylka”. 

• Zajęcia z wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego. 

6. Zabawy paluszkowe:  

•  Utrwalanie zabaw: „Rak”, „Sroczka”, „Pająk”, „Małe rączki”. 

•  Kontynuacja nauki zabaw: „Biedroneczka”, „Rączki robią”. 

• Zapoznanie z zabawą : „Auto”. 

 


