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Adaptacja dzieci w żłobku: 

-Zapoznanie dziecka z opiekunami, nawiązanie relacji 

-Rozmowy z rodzicami o przyzwyczajeniach ,potrzebach dzieci a 

także o oczekiwaniach rodziców, 

-Swobodne zabawy-oswajamy nową przestrzeo, 

-Przedstawienie planu dnia, 

-Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku, 

-Przeprowadzanie zajęd tematycznych i różnych zabaw ruchowych. 

 

Rozwijanie sensomotoryki: 

-Zabawy konstrukcyjno -manipulacyjne[zabawy różnego typu 

klockami: budowanie, szeregowanie, piętrzenie} 

-Nawlekanie koralików na sznurki 

-Zabawy twórcze [ malowanie, 

wyklejanie, rysowanie, lepienie, ugniatanie ] 

-Doskonalenie umiejętności łączenia i dopasowywania 

[układanki, puzzle] 

 

Rozwój społeczny i emocjonalny dziecka: 

-Nawiązywanie kontaktu werbalnego i pozawerbalnego 

opiekunów z dzieckiem, 

-Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych, 

-Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych, 

-Kształtowanie nawyków kulturalno - grzecznościowych 
[ używanie 

zwrotów tj. ,,proszę ",,dziękuję" ,,przepraszam" ] 



-Stwarzanie przyjaznej ,spokojnej atmosfery poprzez bliski 

indywidualny kontakt z dziedmi, 

-teatrzyk 

 

Nauka i utrwalanie czynności samoobsługowych i higienicznych: 

-Nauka samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów, 

-Nauka i utrwalanie odpowiedniego zachowania podczas posiłków, 

-Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z nocników lub 

sedesów, 

-Zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych, 

-Nauka samodzielnego rozbierania i ubierania się, 

-Nauka mycia rączek i buzi, wyrabianie nawyku mycia w 

określonych sytuacjach, 

 

Rozwój sprawności fizycznej, wdrażanie do dbania o zdrowie: 

-Doskonalenie umiejętności raczkowania, chodzenia i biegania, 

-Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka, 

-Przeprowadzanie zajęd ruchowych oraz tanecznych, 

-Prowadzenie zajęd gimnastycznych, 

-Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, 

-Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych: 

*proponowanie i zachęcanie do spożywania warzyw i owoców, 

*zachęcanie do picia wody 

*rozwijanie zmysłów : wzrok, smak, węch, dotyk 

 

Rozwój mowy i myślenia: 

-Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze, 

-Nauka piosenek oraz wierszyków, 

-Wykonywanie dwiczeo oddechowych, 

-Zachęcanie dzieci do werbalnego komunikowania się, 

 



 

 

Odkrywanie i rozwijanie muzycznych zdolności dziecka: 

-Przeprowadzanie zajęd muzycznych: 

*nauka wyciszenia poprzez słuchanie muzyki 

relaksacyjnej, klasycznej 

*śpiewanie dzieciom piosenek, 

*odtwarzanie muzyki z cd., 

-Prowadzenie zajęd rytmiki: 

*marsz w rytm muzyki, powtarzanie rytmu poprzez wystukiwanie i 

wyklaskiwanie, 

*prezentacja próby gry na instrumentach, 

 

Zajęcia z języka angielskiego: 

-nauka podstawowych słów: pies, kot ,dom itp. 

-nauka liczb do 10 

-nauka kolorów 

-śpiewanie piosenek  

 

Uroczystości w żłobku: 

-Urodziny dzieci uczęszczających do żłobka 

-Spotkanie ze Św. Mikołajem 

-Dzieo Babci i Dziadka 

-Bal karnawałowy 

-Przywitanie wiosny 

-Dzieo mamy i taty 

-Dzieo dziecka [ Dzieo otwarty w żłobku ] 

-Obchodzenie  ,,świąt nietypowych" 

-Przedstawienia teatralne  -cyklicznie 

 

 



 

UWAGI : 

- Przeprowadzenie zaplanowanych imprez okolicznościowych 
uzależnione będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej 

-Wybór form zajęd dostosowany jest do indywidualnego rozwoju 
dziecka  pory roku , warunków pogodowych i dostępnych 
materiałów wychowawczo-dydaktycznych  

 

 

 


