PLAN ROCZNY na r. żł. 2019/2020
GRUPA I Maluchy
WRZESIEŃ

TEMATYKA

Adaptacja dziecka do żłobka
CELE I PRZEBIEG

Najważniejsze zadania opiekuna w tym miesiącu to pomoc dziecku w odnalezieniu się w nowej
sytuacji, poradzeniu sobie z emocjami żalu i smutku, zaakceptowaniu rozłąki z rodzicem i nabraniu
zaufania do personelu. Opiekun w krótkim czasie poznaje najważniejsze przyzwyczajenia i nawyki
dziecka związane ze sposobami uspokajania i wyciszania go, zasypiania, ulubionymi formami
zabawy, odpoczynkiem, jedzeniem, piciem, toaletą i higieną. Stopniowe wprowadzanie zabaw:
zorganizowanych, integracyjnych, kołowych, muzyczno-ruchowych, tematycznych. Zabawy
integracyjne polegają na poznawaniu imion kolegów, zabawach z piłką, chustą animacyjną,
wspólnych tańcach przy prostych piosenkach, np.:”Kółko graniaste”, „Chodzi lisek”, „Piłka Oli” itp.
Z upływem miesiąca będziemy zachęcać dzieci do zabaw klockami, manipulowania układankami,
labiryntami, gimnastykowania się (w celu zaspokajania potrzeby aktywności ruchowej), rysowania
kredkami, zapoznania z otaczającymi je zabawkami: misiami, książeczkami, lalkami,
samochodzikami itp. Młodszym dzieciom wypełniamy czas muzyką i śpiewem, wierszykami i
krótkimi historyjkami. Zachęcamy do zabaw tematycznych lalkami i wózkami, pluszakami w
kącikach zainteresowań. Proponujemy min. zabawy z pacynkami, piłkami, zabawkami
interaktywnymi oraz innymi, które pozwalają łatwiej pokonać dziecięce obawy i jak najszybciej
zapewnić im poczucie bezpieczeństwa w żłobku. W okresie adaptacji również bardzo ważne jest
nawiązanie kontaktu werbalnego opiekuna z dzieckiem z okazaniem mu wrażliwości i szacunku.

PAŹDZIERNIK
TYDZIEŃ

TEMAT

30.09 – 4.10

Moje miejsce zabaw – poznajemy zabawki

7 - 11

Piesek i kotek - moi przyjaciele

14 – 18

Bajeczki z naszej półeczki

21- 25

Kolorowa piłka

28 - 31

Zabawy paluszkowe

LISTOPAD
TYDZIEŃ

TEMAT

4- 8

Bogactwo jesieni

11- 15

Listopadowa pogoda

18 – 22

Zabawy muzyczne

25 - 29

Nasze pluszowe misie
GRUDZIEŃ
TYDZIEŃ

TEMAT

2- 6

Czekamy na Mikołaja

9 – 13

Nadchodzi Pani Zima

16 – 20

Kolorowa choinka

23 - 27

Kolędy czas- tydzień muzyczny
STYCZEŃ
TYDZIEŃ

TEMAT

30.12 – 3.01

Bałwankowe przygody

7 – 10

Jestem małym artystą

13 – 17

Ptaszki w karmniku

20- 24

Święto Babci i Dziadka

27 - 31

Zimowe zabawy
LUTY
TYDZIEŃ

TEMAT

3 -7

Poznajemy części ciała

10 -14

Zdrowy i aktywny maluch

17 -21

Klaszczę, śpiewam, maszeruję

24 -28

Zabawy z dźwiękiem

MARZEC
TYDZIEŃ

TEMAT

2–6

Sensoryczne zabawy

9 – 13

Idzie Marzec Czarodziej

16 – 20

Teatrzyk malucha

23 - 27

Magiczna kula
KWIECIEŃ
TYDZIEŃ

TEMAT

30.03– 3.04

W poszukiwaniu wiosny

6 – 10

Pisanki w koszyczku

14 – 17

Szukał bocian żabki

20- 24

W wiejskiej zagrodzie

27 -30

Zwinny maluch pokonuje przeszkody
MAJ
TYDZIEŃ

TEMAT

4–8

Majowa łąka

11 – 15

Przygoda w lesie

18 – 22

Rodzina misiów

25 - 29

Wiosenny ogródek
CZERWIEC
TYDZIEŃ

TEMAT

1 -5

Świętujemy Dzień Dziecka

8 -12

Kolorowe owoce

15 – 19

Barwy lata

22 - 26

Jedziemy na wakacje

