
Plan pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc
Sierpień 2021 w Żłobku im. Kubusia Puchatka w Działoszynie.

Zadania wychowawcze i opiekuńcze:

· Modelowanie prawidłowych i bezpiecznych zachowań na świeżym powietrzu- 
spokojne zachowanie się na placu zabaw;

· Stworzenie dzieciom przyjaznej i spokojnej atmosfery poprzez wsparcie 
emocjonalne w trudnych dla niego chwilach;

· Wdrażanie nawyku sprzątania zabawek po zakończonej zabawie, dbanie o 
porządek na sali;

· Kształtowanie nawyków higienicznych- myjemy rączki, buzie i ząbki;

· Rozwijanie samodzielności w jedzeniu i piciu w tym posługiwanie się łyżką i 
widelcem oraz picie z kubka;

· Wspieranie w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz otaczającego świata;

· Kontynuujemy naukę informowania o potrzebach fizjologicznych;

· Nawiązywanie bliższych kontaktów z dziećmi nowo przyjętymi do żłobka poprzez 
indywidualny kontakt i wspólne zabawy.

Zajęcia rozwijające sferę poznawczą:

· Słuchanie i poznawanie dźwięków natury- np. Śpiew ptaków, szum drzew, odgłos 
deszczu, burzy;

· Zajęcia z języka angielskiego związane z tematem lata- uczymy się słówek;

· Zajęcia na materiale obrazkowym: co robimy w wakacje;



· Oglądanie ilustracji i czytanie krótkich tekstów związanych z latem;

· Owoce w kolorowych figurach geometrycznych.

Zajęcia manipulacyjno- konstrukcyjne, plastyczne:

· Ćwiczenie małych rączek- czynności wkładania, wyjmowania i przekładania 
przedmiotów;

· Labirynt- przesuwanie koralików według jednej drogi;

· Prace plastyczne- malowanie kredkami i farbami, wyklejanie bibułą, przyklejanie 
gotowych elementów na przeznaczone do tego miejsce;

· Zabawy paluszkowe;

· Ćwiczenie chwytu pęsetkowego- układanie prostych, dwuelementowych 
układanek z uchwytem;

· Rozwijanie logicznego myślenia poprzez dowolne zabawy klockami, puzzlami, 
sorterami;

· Ćwiczenie umiejętności manipulacji specyficznej, koordynacji wzrokowo- 
ruchowej, precyzyjnego kontrolowania ruchów- szeregowanie i piętrzenie się 
klocków;

· Manipulowanie zabawkami interedukacyjnymi.

Zajęcia z zakresu ruchowo- fizycznego i zdrowotnego:
· Zabawy na placu zabaw;
· Spacery po okolicy;
· Zwiększanie zakresu ruchów celowych rąk, koordynacji ciała poprzez łapanie 

baniek mydlanych;
· Zajęcia z wykorzystaniem chusty i tunelu animacyjnego;
· Wzmacnianie mięśni tułowia, kręgosłupa, nóg poprzez zabawy ruchowe 

dostosowane do wieku i predyspozycji dziecka;
· Zabawy z piłką. Ćwiczenia modelujące prawidłowe chwytanie, rzucanie, toczenie i

używanie piłki;
· Zabawy orientacyjno- porządkowe oraz ćwiczenia spostrzegawczości.

Zabawy paluszkowe:
· Zapoznanie z nowymi zabawami: tj. “Auto”, “Burza”;
· Usprawnienie nadgarstka, ruchów palców, dłoni do wierszyków “Rak”, “Pająk”; 

“Sroczka”
· Kontynuacja zabaw już znanych.




