
Plan pracy opiekuńczo – wychowawczej na 

kwiecień 2020 r. w Żłobku im. Kubusia Puchatka 

w Działoszynie 

 

Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze: 

• Utrwalanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali. 

• Wykonywanie przez dzieci prostych ozdób świątecznych z pomocą opiekunek. 

• Kontynuacja nauki nawyku sprzątania zabawek  po zakończonej zabawie. 

• Pogłębianie nawyków higienicznych i prozdrowotnych - samodzielne mycie rączek i 

buzi. 

• Kontynuowanie przyzwyczajania do nocnikowania, poprzez wykorzystanie 

pozytywnych komunikatów i gestów. 

• Podtrzymywanie nauki samodzielnego spożywania posiłków. 

 

Zajęcia rozwijające rozwój poznawczy: 

• Utrwalanie poznanych wiadomości o wiośnie - rozmowa opiekuna z dziećmi na temat 

wiosny i jej cech. 

• Przypomnienie nazw owoców i warzyw. 

• Zapoznanie dzieci ze zdrowymi nawykami żywieniowymi. Wskazywanie na 

obrazkach warzywa i owoce. Z pomocą opiekuna segregowanie warzywa do warzyw i 

owocu do owoców. 



• Wykonywanie sałatki owocowej. Po zakończonej zabawie opiekun opowiada 

dzieciom o segregacji śmieci. Dzieci poznają kolory poszczególnych koszy i próbują 

posegregować śmieci do odpowiedniego kosza. 

 

 

 

 

Zajęcia umuzykalniające: 

• Przypomnienie  piosenek o  tematyce wiosennej. 

• Poznajemy piosenki na temat świąt wielkanocnych. 

• Poranna gimnastyka muzyczna: robimy pajacyki, przysiady i podskoki do ulubionej 

muzyki dzieci. 

• Śpiewanie wraz z dziećmi poznane wcześniej piosenki- „Deszczyk pada”, „Wieje 

wiatr”, „Słonko świeci”, „Wiosenka”. 

• Gra na  instrumentach, tj. dzwoneczki, grzechotki, cymbałki. 

 

Zajęcia manipulacyjne: 

• Piętrzenie, szeregowanie i burzenie klocków. 

• Układanie puzzli przez dzieci przedstawiające kurczątko i zajączka. 

• Zabawa zajączki- opiekunka opowiada o zajączkach, o tym jak się poruszają, 

następnie dzieci naśladują skoki zajączków. 

• Prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik plastycznych. 

 



Zajęcia ruchowe: 

• Nabywanie umiejętności poprawnego siadania w kole na dywanie. 

• Wzmacniamy mięśnie tułowia, nóg oraz kręgosłupa ćwiczeniami poprawnej postawy. 

• Zabawy z piłką- próba łapania oburącz, kopanie, rzucanie do celu. 

• Zabawy naśladowcze- „Rób wszystko to co ja”. Opiekun pokazuje  dzieciom rożne 

pozycje, a dzieci mają za zadanie je naśladować. 

• Zabawy ruchowe- „Baba jaga patrzy”, „Gąski, gąski do domu”. 

• Zachęcanie do raczkowania- układanie miękkich zabawek na dywanie. 

• Spacery po okolicy. 

 

Zabawy paluszkowe: 

• Ćwiczenia paluszkowe: „Rak”, „Głowa, ramiona”, „Kominiarz”, „Moja rodzinka”, 

„Sroczka kaszkę ważyła”. 


