
 

 

 

PLAN PRACY W GRUPIE MŁODSZEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ 

I EDUKACYJNEJ W GRUPIE MŁODSZEJ  

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

 

Wrzesień: 

 

Adaptacja: 

Wrzesień jest miesiącem adaptacji podczas, którego dzieci przyzwyczajają się 

do opiekunek, rówieśników, nowego otoczenia. 

Opiekunka wprowadza dzieci w rytm codziennych zajęć, nawiązuje próby 

bliższego kontaktu z dziećmi poprzez zabawę.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Październik  

1. Poznajemy porę roku- jesień. 

a) Poznajemy krajobraz jesienny, 

b) Poznajemy kolory jesieni: żółty, pomarańczowy i czerwony, 

c) Piosenka „Pani Jesień”, 

d) Zabawy ruchowe z wykorzystaniem kolorowych obręczy, 

e) Praca plastyczna „Portret Pani Jesieni”, 

f) Jesienny spacer. 

 

2. Jesień w ogrodzie. 

a) Poznanie warzyw- ziemniaków, buraków, kapusty, marchewki  

i dyni, 

b) Poznajemy smaki jesiennych warzyw, 

c) Poznajemy proces kiszenia kapusty, 

d) Wierszyk „Na straganie”, 

e) Piosenka „Na marchewki urodziny”, 

f) Praca plastyczna- stempelki z warzyw.  

 

3. Jesień w sadzie: 

a) Poznanie jesiennych owoców- gruszka, jabłko, śliwka, winogron. 

b) Poznajemy smaki jesiennych owoców, 

c) Degustacja przetworów owocowych,  

d) Wierszyk „Wpadła gruszka do fartuszka”, 

e) Piosenka „ A ja wiem, nie powiem”, 

f) Zabawy ruchowe z chustą animacyjną, 

g) Praca plastyczna „owocowy sad”. 

 



4. Jesień w lesie: 

a) Poznajemy dary jesieni- żołędzi, kasztanów, szyszek, grzybów oraz 

kolorowych liści, 

b) Ćwiczenia oddechowe- dmuchanie na jesienne liście, 

c) Piosenka „Ola i liście”, 

d) Praca plastyczna „Jesienne drzewo”, 

e) Wyjście na spacer- zbieranie kolorowych liści i kasztanów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listopad 

1. Jesienna pogoda: 

a) Opiekunka opowiada dzieciom o jesiennej pogodzie, 

b) Zabawy dźwiękonaśladowcze (krople deszczu, szum wiatru), 

c) Zabawy ruchowe- naśladujemy kołyszące się drzewa na wietrze, 

spadające liście, 

d) Piosenka „Wiatr zapukał w okno do dzieci”, 

e) Praca plastyczna „Kolorowe parasolki”.  

 

2. Obchodzimy Święto Jeża (10.11.21) 

a) Poznajemy postać jeża, 

b) Poznajemy inne zwierzątka mieszkające w lesie- sarenka, jeleń, sowa  

i zając, 

c) Zabawa ruchowa- szukanie jeża w ogrodzie, 

d) Praca plastyczna „Jeż”. 

 

3. Dbamy o higienę, zabawy z wodą: 

a) Rozmowa z dziećmi na temat mycia rączek, 

b) Wspólne mycie rączek do piosenki „Woda z kranu”, 

c) Ćwiczenia oddechowe- robienie bąbelków, dmuchanie w słomkę do 

szklanki z wodą, 

d) Wspólne picie wody, 

e) Zabawa ruchowa przeskakujemy przez obręcze „kałuże”.  

 

4. Tydzień pluszowego misia. 



a) Odwiedziny pluszowego misia, opiekunka pokazuje dzieciom dużego 

pluszowego misia, 

b) Oglądanie misi przyniesionych z domu przez dzieci, zabawa z nimi,  

c) Piosenka „Pokochaj pluszowego misia”, 

d) Zabawa ruchowa- naśladujemy niedźwiedzia, 

e) Zabawa w kole „Stary niedźwiedź”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grudzień 

1. Mikołaj. 

a) Poznajemy postać Mikołaja- pokazywanie na ilustracji i w 

książeczkach, 

b) Ubieramy choinkę, 

c) Piosenka „Mikołaj się zbliża”, 

d) Praca plastyczna „Mikołaj” 

e) Odwiedziny Mikołaja- wręczenie prezentów, zrobienie pamiątkowych 

zdjęć. 

 

2. Krajobraz zimowy. 

a) Opiekuna pokazuje dzieciom ilustracje krajobrazu zimowego, 

b) Poznajemy instrumenty dzwoneczki oraz grzechotki, 

c) Piosenka „Zima, zima”, dzieci grają na instrumentach w rytm muzyki, 

d) Poznanie koloru białego, wyszukiwanie na sali białych przedmiotów, 

e) Praca plastyczna „Zimowy krajobraz”. 

 

3. Świąteczne przygotowania. 

a) Opowiadamy dzieciom o potrawach wigilijnych, 

b) Ćwiczenie sensoryki małej- lepienie pierników z ciastoliny, 

c) Warsztaty pieczenie pierników- dzieci mieszają składniki na ciasto, 

wyciskają foremkami pierniki, 

d) Strojenie pierników lukrem, 

e) Piosenka „Choinka”. 

 

 

 

 



Styczeń 

1. Zimowe zabawy. 

a) Zapoznanie z różnymi formami zabaw zimowych, 

b) Zajęcia ruchowe- tor przeszkód z wykorzystaniem sanek i zjeżdżalni, 

c) Zajęcia sensoryczne- masa plastyczna „sztuczny śnieg”, 

d) Piosenka „Buch w śnieżny puch”. 

 

2. Zabawy z folią bąbelkową. 

a) Zapoznanie dzieci z folią bąbelkową, 

b) Mała motoryka przy pomocy folii, 

c) Praca plastyczna z wykorzystaniem folii. 

 

3. Babcia i Dziadek. 

a) Opowiadamy o bardzo ważnej roli, jaką pełni babcia i dziadek, 

b) Wierszyk dla babci i dziadka, 

c) Piosenka o dziadkach, 

d) Robienie prezentów dla babci i dziadka,  

e) Występ dla Babci i Dziadka. 

 

4. Ptaszki zimą. 

a) Opiekunka opowiada dzieciom o dokarmianiu ptaszków zimą, 

b) Zabawa ruchowa- poruszamy się jak ptaszki, 

c) Zabawa dźwiękonaśladowcza- naśladujemy ćwierknie ptaszków, 

d) Piosenka „Lata ptaszek po ulicy”, 

e) Obserwujemy ptaszki w karmniku za oknem. 

 

 



Luty 

1. Tydzień z zebrą. 

a) Poznajemy postać zebry, 

b) Krótka inscenizacja z wykorzystaniem pacynki zebry, 

c) Poznanie koloru białego i czarnego, 

d) Zabawa ruchowa, 

e) Praca plastyczna „Zebra”. 

 

2. Bal karnawałowy w Żłobku, zabawy karnawałowe. 

 

3. Nasi ulubieńcy- kotek i piesek. 

a) Rozpoznajemy zwierzątka poprzez ilustracje i opowiadanie opiekunki, 

b) Zabawa ruchowa- poruszamy się jak kotek i piesek, 

c) Naśladujemy odgłosy zwierząt, 

d) Wierszyk „W pokoiku na stoliku”, 

e) Praca plastyczna. 

 

4. Części ciała. 

a) Poznajemy części ciała, 

b) Pokazywanie części ciała na lalkach i misiach, 

c) Piosenka „Głowa, ramiona”, 

d) Dopasowywanie odpowiedniego ubranka na daną część ciała, 

e) Układanie układanek, 

f) Praca plastyczna. 

 

 



Marzec 

1. Tydzień z dinozaurem. 

a) Poznajemy postać dinozaura, 

b) Zabawy figurkami dinozaura, oglądanie książeczek i filmów o tej 

tematyce, 

c) Zabawy ruchowe, 

d) Praca plastyczna. 

 

2. Dzień kobiet 

a) Poznajemy kobiece zawody, 

b) Piosenka „Marzec, marzec”, 

c) Zajęcia plastyczne, przygotowanie upominków na dzień kobiet, 

d) Zajęcia ruchowe. 

 

3. Idzie wiosna 

a) Pierwsze oznaki wiosny, oglądamy ilustracje, 

b) Piosenka „Precz zimo zła”, 

c) Zajęcia sensoryczne z wykorzystaniem masy plastycznej, 

d) Zajęcia plastyczne „Marzanna”. 

 

4. Pierwszy dzień wiosny 

a) Pożegnanie Zimy, 

b) Przywitanie Wiosny, 

c) Oglądamy wiosenne kwiatki, 

d) Piosenka „Maszeruje Wiosna”, zabawy ruchowe. 

 

5. Tydzień z bocianem i żabka      

a) Poznajemy postać żabki i bociana, 



b) Naśladujemy odgłosy żabki i bociana, 

c) Zabawy ruchowe, 

d) Piosenka „Kle kle boćku”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kwiecień 

 

1. Wiosenne zwierzątka. 

a) Poznajemy zwierzątka- zajączek, kurczaczek i baranek,   

b) Oglądanie książeczek i ilustracji z tymi zwierzątkami, 

c) Zabawy ruchowe- naśladujemy zwierzątka, 

d) Piosenka „Kurczątka, kurczątka”, 

e) Praca plastyczna „Zwierzątka na łące”. 

 

2. Wielkanoc 

a) Poznajemy wielkanocne zwyczaje, 

b) Robimy wielkanocne jajeczko, 

c) Siejemy rzeżuchę, 

d) Odwiedziny zajączka- szukanie koszyczków wielkanocnych. 

 

3. Tydzień z książką. 

a) Opiekunka pokazuje dzieciom książeczki, zabawa w czarodziejski 

worek, 

b) Słuchanie bajki czytanej przez opiekunkę, 

c) Zajęcia ruchowe- szukanie książeczek schowanych w różnych 

miejscach na Sali, 

d) Praca plastyczna „Zakładka do książki”. 

 

4. Wiosna w ogrodzie. 

a) Poznanie narzędzi ogrodniczych, 

b) Sadzenie cebulki, żyta oraz fasoli, 

c) Podlewanie zasadzonych roślinek, 

d) Piosenka „W naszym ogródeczku”, 

e) Zabawa ruchowa- ścieżka sensoryczna. 



Maj 

1. Kolorowy tydzień. 

a) Robienie flagi Polski, 

b) Poznanie kolorów, 

c) Zabawa kolorową chustą animacyjną, 

d) Eksperymenty, 

e) Zabawa w basenie z kolorowymi piłkami. 

 

2. Zwierzęta. 

a) Poznanie zwierząt wiejskich, 

b) Poznanie zwierząt egzotycznych, 

c) Słuchanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, 

d) Wirtualna wycieczka do zoo, 

e) Piosenka „Idziemy do zoo”, 

f) Praca plastyczna 

 

3. Witaminki. 

a) Opiekunka opowiada dzieciom jak ważne jest jedzenie owoców i 

warzyw, 

b) Poznanie warzyw i owoców przy pomocy zmysłów, 

c) Zabawa ruchowa- zbieramy „witaminki”, 

d) Piosenka „Witaminki”, 

e) Praca plastyczna „Zdrowy kosz”.  

 

4. Święto Rodziny. 

Przygotowanie programu artystycznego i prezentów na Dzień Mamy i Taty. 



Czerwiec 

1. Dzień dziecka, imprezy zorganizowane w żłobku. 

 

2. Tydzień sportu. 

a) Zabawy z piłką, 

b) Zabawy na placu zabaw, 

c) Zabawy z obręczami, 

d) Zabawy z chustą animacyjną, 

e) Tory przeszkód. 

 

3. Tydzień z postaciami z bajek. 

a)   Poznajemy znane postacie bajkowe- Kubuś Puchatek, Smerf, 

Krasnoludek, 

b) Opiekunki przygotowują krótkie przedstawienie dla dzieci, 

c) Zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów, 

d) Kino- oglądanie bajeczek, 

e) Praca plastyczna. 

 

4. Nadchodzi lato. 

a) Opowiadamy o lecie i wakacjach, 

b) Oglądanie różnych środków transportu, 

c) Piosenka „Autobus”, 

d) Zabawa ruchowa- naśladowanie  pojazdów, 

e) Praca plastyczna „Wakacyjne podróże”. 

 

 


