
PLAN  PRACY 

ŻŁOBKA NR 8 „KAJTEK” w RZESZOWIE 

2021 r. 
       

ZADANIA   NA ROK 2021 r.  

Zadania opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjne: 

  

                  Adaptacja dzieci w żłobku: 
                     "Powoli, małymi krokami „ 

  

                  Pobudzamy rozwój społeczno-emocjonalny u dziecka. 
  

                  Bezpieczny Maluszek w żłobku. 
  

                  Poznajemy sztukę i muzykę. 
   

                  Wychowanie zdrowotne . 
 

  

PLAN PRACY 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

       PROGRAM  ADAPTACYJNY  DLA DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH. 
 

DNI ADAPTACYJNE: 

                          

 Rozmowy z Rodzicami na temat dziecka, jego potrzeb indywidualnych i ograniczeniami  

 w okresie pandemii, 

 

 Poznawanie nowego otoczenia, obserwacja dziecka. 

 Poznawanie rytmu dnia przez Rodziców i dziecko. 

 Dziecko w grupie rówieśników,. 

 Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku 

 



STYCZEŃ- GRUDZIEŃ  

Program realizowany przez cały rok szkolny. 

 

FORMY PRACY: od stycznia 2021 r. do  grudnia 2021 r. 

      Praca w małych zespołach, praca w grupie w okresie pandemii, dbamy o bezpieczeństwo 

      zdrowotne dzieci i personelu. 

1. Bezpieczeństwo dzieci w żłobku  podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych. 

 

2. Zajęcia edukacyjne o bezpieczeństwie  w żłobku . 

  

 

WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ I MUZYKĘ 

    

1. „Muzyka i śpiew, tańczymy w parach, indywidualnie, w kółeczku.              

 

 Poznajemy instrumenty muzyczne :bębenek, flet, cymbałki. 

2. Malujemy  kredkami, farbami, kredą, raczkami.  

3. „Ale bal!“ - zabawa karnawałowa ,ciekawe stroje.. 

4. Muzykoterapia. 

5. Czytamy bajki. 

  

  

    WYCHOWANIE ZDROWOTNE  

 

1. Uczymy się umiejętności samoobsługowych. 

2. Nauka samodzielnego spożywania posiłków. 

3. Samodzielnie  myjemy raczki i buzię. 

4. Sami sprzątamy już zabawki. 

5. Gimnastyka ogólnorozwojowa. 

                                                      

       Cały rok 2021 

      1. Rozwijanie mowy u dziecka. 



HARMONOGRAM 
ZAJĘĆ, UROCZYSTOŚCI W ŻŁOBKU w okresie od STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2021r. 

 

STYCZEŃ 

Dzień Babci i Dziadka –  wspólnie robimy laurki. 

Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla dzieci /wykonują „ciocie”/. 

  

LUTY 

Bal karnawałowy, pamiątkowe zdjęcia. 

 

MARZEC 

Witamy wiosnę –  co widzimy za oknem. 

  

KWIECIEŃ 

Spotkanie z bajką – Teatrzyk dla dzieci /wykonują „ciocie”/. 

Wielkanocna wystawka prac świątecznych. 

   

 MAJ 

 Konsultacje dla Rodziców z opiekunkami . 

 Wspólne zdjęcie– pamiątka  dla dzieci odchodzących do przedszkola. 

  

CZERWIEC 

Festyn w ogrodzie żłobka z okazji „Dnia Dziecka ”z podziałem na grupy. 

Pożegnanie dzieci odchodzących do przedszkola- dyplomy. 

Zabawy w ogrodzie z podziałem na grupy w czasie pandemii. 

LIPIEC/SIERPIEŃ 

Gry i zabawy w ogrodzie, na świeżym powietrzu. 

Zakończenie roku szkolnego. 

WRZESIEŃ 

Spotkanie indywidualne z nowymi  Rodzicami  w trakcie odbierania dziecka w okresie 

pandemii.  

Konsultacje indywidualne opiekunek z Rodzicami podczas odbierania dzieci. 

 

PAŹDZIERNIK 

Pasowanie na „żłobkowicza” w małych grupach dziecięcych. 

  

LISTOPAD 

Już jesień-zbieramy liście na wystawkę. 

  

GRUDZIEŃ 

Wizyta Św. Mikołaja- wspólne zdjęcia. 

Konsultacje indywidualne  dla Rodziców w okresie pandemii w żłobku. 

NAJWAŻNIEJSZE  CELE  ŻŁOBKA 

1. Nie zmuszać; 

 

2. Zachęcać. 


