
PLAN PRACY 4 - LATKI 

 

MIESIĘCZNY PLAN PRACY - MIESIĄC WRZESIEŃ 

 

BLOK TEMATYCZNY: W PRZEDSZKOLU 

Cele ogóle: 

1. Poznanie swojego znaczka. 

2. Poznanie zasad zgodnego współżycia w grupie – kodeks przedszkolaka. 

3. Różnicowanie pojęć: mały, duży. 

4. Swobodne uczestniczenie w rozmowach z dziećmi i nauczycielem. 

BLOK TEMATYCZNY: DROGA DO PRZEDSZKOLA 

Cele ogólne: 

1. Przestrzeganie zasad odkładania zabawek na swoje miejsce. 

2. Kształtowanie reakcji na sygnał 

– przestrzega zasady odkładania zabawek na swoje miejsce, 

– kształtuje reakcję na sygnał, 

– kształtuje umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, 

– kształtuje codzienne nawyki higieniczne, 

– rozpoznaje odgłosy wydawane przez wodę, piach, kamyki, 

– kształtuje uwagę dowolną w trakcie słuchania wiersza, 

– rozumie, że zabawki przedszkolne nie stanowią własności dziecka, 

– kształtuje umiejętność stosowania się do poleceń nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC PAŹDZIERNIK 

 
BLOK TEMATYCZNY :WARZYWA 

Cele ogólne: 

1.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą 

roku. 

2.Rozpoznawanie i nazywanie warzyw. 

3.Zachęcanie do zjadania surowych warzyw, jako źródła witamin. 

BLOK TEMATYCZNY : GRZYBY 

Cele ogólne: 

1.Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. 

2. Zapoznanie z nowym środowiskiem przyrodniczym – las. 

3. Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów. 

BLOK TEMATYCZNY: ZWIERZĘTA SZYKUJA SIE DO ZIMY 

Cele ogólne: 

1.Wzbogacanie  wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie. 

2.Poznanie zwierząt, które zapadają w zimowy sen. 

3.Zapoznanie z ptakami odlatującymi do ciepłych krajów: dzika gęś, bocian, jaskółka, szpak, 

skowronek. 

BLOK TEMATYCZNY: NA POCZCIE 

Cele ogólne: 

1.Poznaje pracę listonosza. 

2. Poznaje wygląd skrzynki pocztowej oraz jej przeznaczenie. 

3. Poznaje wyposażenie poczty, próbuje nazywać urządzenia i akcesoria na poczcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC LISTOPAD 

 
BLOK TEMATYCZNY : JESIEŃ W PARKU 

Cele ogólne: 

1.Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią – zmiana koloru i opadanie liści. 

2.Poszerzanie nazwy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. 

3.Przyswojenie nazw przyrodniczych: dąb, żołądź. Łączenie nazwy z wyglądem. 

BLOK TEMATYCZNY : WIEJE I PADA 

Cele ogólne: 

1.Dostrzeganie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni. 

2. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych. 

3. Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w czasie burzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC GRUDZIEŃ 

 
BLOK TEMATYCZNY : PRZYSZŁA ZIMA 

Cele ogólne: 

1.Wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku. 

2.Rozumienie konieczności zabezpieczenia się przed śniegiem i mrozem. 

3. Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w czasie zimy. 

BLOK TEMATYCZNY : JUŻ BOŻE NARODZENIE 

Cele ogólne: 

1.Poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

2. Zapoznanie z tradycją śpiewania kolęd w czasie świąt Bożego Narodzenia, ukazanie ich piękna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC STYCZEŃ 

 
BLOK TEMATYCZNY :UMIEM WIELE ZROBIĆ SAM 

Cele ogólne: 

1.Rozumienie konieczności przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się. 

2.Wdraża się do zgodnej zabawy, używania zwrotów grzecznościowych. 

3.Omówienie czynności związanych z zachowaniem higieny i estetycznego wyglądu. 

BLOK TEMATYCZNY : ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE 

Cele ogólne: 

1.Rozumienie potrzeby dokarmiania zwierząt w zimie. 

2. Poznawanie wybranych zwierząt żyjących w naturalnym środowisku, np. sarna, jeleń, dzik, - 

nazwa, wygląd, sposób poruszania się i odżywiania. 

3.Obserwowanie ptaków gromadzących się w karmniku, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z 

nich, np. wróbel, gołąb, sikorka, wrona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC LUTY 

 

BLOK TEMATYCZNY: U FRYZJERA 

Cele ogólne: 

1. Dziecko zna pracę fryzjera – czynności, jakie wykonuje i narzędzia pracy. 

2. Posługiwanie się nazwami fryzur. 

3. Rozumienie potrzeby dbania o własne włosy. 

BLOK TEMATYCZNY: MAMY SWÓJ BAL 

Cele ogólne: 

1. Rozumienie pojęcia: wodzirej, karnawał. 

2. Posługiwanie się nazwami kostiumów balowych. 

3. Rozróżnianie i nazywanie kolorów: żółty, zielony, czerwony, niebieski. 

BLOK TEMATYCZNY: ZNAMY RÓŻNE SKLEPY 

Cele ogólne: 

1. Poznanie pracy ekspedientki – czynności jakie wykonuje i narzędzia pracy. 

2. Posługiwanie się nazwami sklepów: spożywczy, obuwniczy, księgarnia, warzywniak. 

3. Przyporządkowanie do różnych rodzajów sklepów rzeczy, które można w nich kupić. 

BLOK TEMATYCZNY: CO NAM DAJE CIEPŁO? 

Cele ogólne: 

1. Poznanie różnych źródeł ciepła: słońce, kaloryfer, ciepłe ubrania i sposób rozgrzewania się 

– gimnastykę. 

2. Rozumienie zakazu dotykania żarówki. 

3. Poznanie historii powstania węgla oraz jego wyglądu i właściwości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC MARZEC 

 

BLOK TEMATYCZNY: JUŻ IDZIE WIOSNA 

Cele ogólne: 

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia. 

2. Poznanie zjawisk atmosferycznych w okresie przedwiośnia. 

3. Rozumienie znaczenia wody w życiu roślin. 

4. Poznanie ptaków przylatujących wiosną: jaskółka, bocian, skowronek. 

5. Poznanie kwiatów kwitnących w okresie przedwiośnia. 

6. Dostrzeganie piękna marcowego nieba. 

BLOK TEMATYCZNY: PRZYSZŁA DO NAS WIELKANOC 

Cele ogólne: 

1. Poznanie tradycji związanych z Wielkanocą. 

2. Poznanie warunków niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. 

3. Poznanie sposobu wykluwania się kurczaka z jajka. 

4. Budowanie wypowiedzi wielozdaniowych. 

5. Posługiwanie się określeniami związanymi z Wielkanocą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC KWIECIEŃ 

 

BLOK TEMATYCZNY: ZWIERZĘTA W DOMU I W GOSPODARSTWIE 

Cele ogólne: 

1. Rozpoznanie i nazywanie zwierząt wiejskich. 

2. Poznanie zwierząt dorosłych i ich dzieci. 

3. Poznanie korzyści jakie ma człowiek z hodowli zwierząt. 

4. Poznanie jaka jest rola psów: ratownik, przewodnik, tropiciel. 

5. Interesowanie się książką jako źródłem wiedzy. 

BLOK TEMATYCZNY: MAMY CIEPŁĄ WIOSNĘ. 

Cele ogólne: 

1. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. 

2. Poznanie kwiatów wiosennych: tulipan, żonkil, bratek, hiacynt. 

3. Poznanie budowy kwiatu: łodyga, liść, kwiat – słupek, pręcik. 

4. Wykonanie czynności koniecznych do posadzenia cebulki tulipana. 

5. Poznanie sposobów pielęgnowania roślin. 

6. Poznanie pojęcia „owady”. 

7. Poznanie zwierząt żyjących na łące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC MAJ 

BLOK TEMATYCZNY: W OGRÓDKU 

Cele ogólne: 

1. Poznanie różnego rodzaju nasion i roślin, które z nich wyrosną: słonecznik, dynia, aksamitka, 

maciejka. 

2. Poznanie prac wykonywanych w ogrodzie wiosną. 

3. Poznanie etapów sadzenia cebuli. 

4. Poznanie pracy ogrodnika. 

BLOK TEMATYCZNY: JEZDNIĘ PRZECHODZIMY PO PASACH 

Cele ogólne: 

1. Poznanie pracy policjanta. 

2. Dzieci wiedzą, że należy przechodzić przez jezdnię tylko pod opieką osób dorosłych,           w 

miejscach do tego wyznaczonych. 

3. Poznanie wieloznaczności słowa zebra. 

4. Posługiwanie się pojęciami:pasy, zebra, sygnalizator. 

BLOK TEMATYCZNY: DUŻO POJAZDÓW DOOKOŁA 

Cele ogólne: 

1. Rozumienie potrzeby zakładania kasku i ochraniaczy w czasie jazdy rowerem oraz stosowania 

pasów bezpieczeństwa i fotelików w czasie jazdy samochodem. 

2. Poznanie nazw pojazdów: osobowy, ciężarowy, specjalny, lądowy, wodny, powietrzny. 

3. Wyodrębnianie pośród różnych pojazdów te, które poruszają się na kołach. 

BLOK TEMATYCZNY: MAMA MA DUŻO PRACY 

Cele ogólne: 

1. Nazywanie członków rodziny i określanie stopnia pokrewieństwa. 

2. Wymienianie imion członków własnej rodziny. 

3. Poznanie obowiązków domowych mamy. 

4. Budowanie szacunku dla mamy. 

 

 

 

 

 

 

 



MIESIĘCZNY PLAN PRACY – MIESIĄC CZERWIEC 

 

BLOK TEMATYCZNY: JESTEŚMY ŻYCZLIWI DLA SIEBIE 

Cele ogólne: 

1. Poznanie zwyczajów obchodzenia Dnia Dziecka. 

2. Rozumienie, że każdy ma prawo do własnych ulubionych potraw, zabaw, rzeczy. 

3. Dostrzeganie wartościowych społecznie zachowań: życzliwość, kultura. 

BLOK TEMATYCZNY: DBAMY O ZDROWIE 

Cele ogólne: 

1. Rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie. 

2. Poznanie sposobów dbania o zdrowie: gimnastyka, ruch na świeżym powietrzu, zdrowa dieta, 

dbanie o czystość. 

3. Poznanie pracy lekarza. 

4. Poznanie konieczności mycia owoców przed jedzeniem. 

5. Poznanie sposobu działania sokowirówki. 

6. Poznanie właściwości zdrowotnych wynikających ze spożywania owoców i warzyw. 

BLOK TEMATYCZNY: ZA CHWILĘ WAKACJE 

Cele ogólne: 

1. Dziecko wie, że mieszka w Polsce, jest Polakiem i mówi po polsku. 

2. Poznanie symboli narodowych: godło, flaga. 

3. Rozpoznanie i nazywanie na obrazkach polskich krajobrazów: morze, góry, jezioro, wieś. 

4. Poznanie domu mrówek – mrowisko. 

5. Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych oraz zachowania 

się w lesie, w polu, na wycieczce. 

 

 


