
 

 

 

 

MIESIĘCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ 
W ŻŁOBKU NR 1 W WĄGROWCU 

WRZESIEŃ 2022  
GRUPA OBŁOCZKI 

TEMAT TYGODNIA:  TYDZIEŃ ADAPTACYJNY  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

01.09.2022r. 
czwartek 

ADAPTACJA nowo przybyłych dzieci do żłobka  - poznawanie zachowań i 
upodobań dzieci  
- aklimatyzacja dzieci  02.09.2022r. 

piątek 
Poznawanie imion dzieci i cioć – pierwsze wspólne relacje 

TEMAT TYGODNIA: TYDZIEŃ ADAPTACYJNY – INTEGRACJA  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

05.09.2022r. 
poniedziałek 

Zajęcia integracyjne – integracja dzieci   - nawiązywanie przyjaznych 
kontaktów z dziećmi 
- kształtowanie nawyków 
zgodnych relacji w grupie 
rówieśniczej  
- rozbudzenie u dzieci 
poczucia przynależności do 
grupy  

06.09.2022r. 
wtorek 

Oswajanie z otoczeniem – poznajemy sale  

07.09.2022r. 
środa 

Bawimy się wspólnie – integracja grupy  

08.09.2022r. 
czwartek 

Zapoznanie się z obowiązującymi zasadami w grupie obłoczków  

09.092022r. 
piątek 

Zabawy dywanowe – dalsza integracja dzieci  

TEMAT TYGODNIA: WYCIECZKA NA WIEŚ 

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

12.09.2022r. 
poniedziałek 

Najlepszy przyjaciel człowieka – PIES  - przedstawienie różnych 
gatunków zwierząt 
- rozbudzanie wrażliwości 
indywidualnej dziecka  
- kształtowanie umiejętności 
artystycznej dziecka w 
obszarze plastyki  

13.09.2022r. 
wtorek 

Mru…mru…mru…- mruczymy jak KOTEK 

14.09.2022r. 
środa 

W odwiedzinach w  kórniku – poznajemy KURĘ 

15.09.2022r. 
czwartek 

BIEDRONKA kropki ma – DZIEŃ KROPKI  

16.09.2022r. 
piątek 

Miękkie futerko ma – OWCA  

TEMAT TYGODNIA: JESIENNA POGODA 

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

19.09.2022r. 
poniedziałek 

Świeci SŁOŃCE– zajęcia muzyczno – ruchowe  - zapoznanie z warunkami 
pogodowymi 
- uwrażliwienie na muzykę 
- usprawnianie aparatu 
mowy 

20.09.2022r. 
wtorek 

Pada DESZCZYK – zajęcia plastyczne  

21.09.2022r. 
środa 

Wieje WIATR – zajęcia logopedyczne  

22.09.2022r. 
czwartek 

TĘCZA – doświadczenia chemiczne  

23.09.2022r. 
piątek 

Dzień spadającego liścia – WITAMY JESIEŃ  



 

 

 

TEMAT TYGODNIA: EMOCJE 

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

26.09.2022r. 
poniedziałek 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW  - wprowadzenie do tematu 
wielokulturowości 
- budowanie pozytywnych 
relacji między dziećmi 
- wprowadzenie dzieci w 
świat emocji  
 

27.09.2022r. 
wtorek 

RADOŚĆ – zajęcia gimnastyczne  

28.09.2022r. 
środa 

SMUTEK – zajęcia relaksacyjne 

29.09.2022r. 
czwartek 

ZŁOŚĆ – zajęcia z muzyką klasyczną  

30.09.2022r. 
piątek 

Dzień chłopaka – przygotowujemy prezenty dla chłopców 


