
 ŻŁOBEK  nr 7  W RZESZOWIE 

„CALINECZKA” 

 

                                ROCZNY PLAN PRACY ŻŁOBKA ( 2020/2021)  

W Żłobku nr 7 Calineczka  zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone są  

na wszystkich  czterech grupach  wiekowych. Dostosowane są do wieku 

dzieci,ich zainteresowań i możliwości psychomotorycznych.W planowaniu  

miesięcznych zajęć uwzględniamy  także pory roku,święta i uroczystości -

przybliżając dzieciom zwyczaje i tradycje z nimi związane. 

Data realizacji ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI CEL 

 wrzesień 1.  WRZESIEŃ -wyjątkowy  

miesiąc.                                   

Adaptacja dziecka w 

żłobku 

Poznawanie rytmu dnia i 

zapewnienie dzieciom poczucia 

bezpieczeństwa.  

 Różnorodne zabawy 

integracyjne z dziećmi. 

Obserwacja dzieci w czasie 

zabaw i zajęć. 

Stopniowe wydłużanie czasu 

pobytu dziecka w żłobku. 

Założenie kart rozwojowych 

prowadzonych przez opiekunki. 

Poznanie dzieci oraz 

zapewnienie im 

pogodnej i życzliwej 

atmosfery w grupie. 

Zaaklimatyzowanie się 

dziecka w żłobku. 

Zminimalizowanie 

tęsknoty za rodzicami. 

CAŁY ROK 3. Rozwijanie mowy i 

myślenia   

 

 

 

 

 

 

 

Powtarzanie prostych słów. 

Nauka prostych wierszyków i 

piosenek. 

Naśladowanie głosów zwierząt. 

Czytanie bajek o różnorodnej 

tematyce. 

Rozpoznawanie i nazywanie 

kolorów. 

Nauka :liczenia do dziesięciu i 

nazw dni tygodnia. 

Kształtowanie mowy 

dzieci. 

Usprawnianie narządów 

artykulacyjnych. 

 

Nauka koncentracji i  

zrozumienia  prostej 

treści czytanej bajki. 

 

Ćwiczenia pamięci. 



4) Rozwój procesów 

poznawczych.       

                                                              

Zajęcia wprowadzające do nauki 

języka angielskiego (grupa  III i 

IV) 

Powitanie nadchodzącej pory 

roku,opowiadanie o zmianach 

zachodzących w przyrodzie oraz 

cechach danej pory roku. 

Opowiadania o otaczającej 

przyrodzie,zwierzętach 

domowych i leśnych -

ilustrowanie obrazkami 

opowiadanej treści. 

 

 

Rozwój 

spostrzegawczości,koja- 

rzenia i ćwiczenia 

pamięci. 

CAŁY ROK 5. Kształtowanie 

nawyków 

samodzielności. 

Nauka oraz utrwalanie 

samodzielnego jedzenia i picia. 

Zachęcanie do sygnalizowania 

swoich potrzeb fizjologicznych 

(dzieci starsze). 

Zachęcanie do samodzielnego 

korzystania z toalety. 

Nauka samodzielnego 

rozbierania się i ubierania. 

Wyrabianie nawyku mycia 

rączek.  

Szczoteczka i pasta do zębów- 

Kształtowanie i 

doskonalenie czynności 

samoobsługowych oraz 

nawyków higienicznych. 

 

 

 

 

 

 

CAŁY ROK 6. Rozwój ruchowy i 

muzyczny. 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowo-naśladowcze. 

Doskonalenie umiejętności 

chodzenia oraz biegania. 

Poruszanie się w rytm muzyki. 

Zabawy wyciszające przy 

muzyce relaksacyjnej. 

Zajęcia z instrumentami 

muzycznymi. 

Rozwój małej i dużej 

motoryki.  

Kształtowanie 

wrażliwości ruchowo-

muzycznej.               

Zapoznanie dzieci  z 

nazwami i dzwiękami 

poszczególnych 

instrumentów. 



Wprowadzanie zabaw w parach 

i kółeczku. 

Zabawy na świeżym powietrzu. 

CAŁY ROK 7. Rozwój sensomotoryki. Zabawy konstrukcyjne- 

układanie klocków, piętrzenie, 

budowanie wieży, 

szeregowanie. 

Rysowanie, malowanie, 

wydzieranie, lepienie. 

Układanki obrazkowe-

dopasowywanie elementów do 

otworu. 

Usprawnianie ruchów 

ręki. 

Kształtowanie 

koordynacji wzrokowo-

ruchowej.  

CAŁY ROK- WG 

DATY   

KONKRETNEGO 

ŚWIĘTA 

8. Uroczystości i święta 

okolicznościowe. 

Dzień Babci i Dziadka. 

Bal karnawałowy - 

Kochamy wszystkich – Walentynki 

Powitanie wiosny 

Wielkanoc 

Święto flagi. 

Dzień Matki i Dzień Ojca 

Dzień Dziecka .                                 

Dzień Niepodległości. 

Wizyta Św. Mikołaja 

Wspólne ubieranie choinki 

Urodziny kolegów i koleżanek. 

Uczczenie najbliższych 

osób poprzez wykonanie 

laurek i nauka 

tematycznych  

wierszyków. 

Opowiadanie o tradycjach 

wielkanocnych. 

Wspólne malowanie 

kolorowych pisanek. 

Zapoznanie z barwami 

narodowymi poprzez 

malowanie flagi. 

Zwyczaje 

Bożonarodzeniowe. 

Składanie życzeń 

solenizantom.  

CAŁY  ROK  9. Współpraca z 

rodzicami. 

Indywidualne codzienne 

kontakty oraz rozmowy z 

rodzicami podczas odbierania 

dzieci. 

Wypracowanie 

najlepszej formy 

współpracy  i 

wzajemnych relacji 

rodzice- personel. 

 

 

 



 


