Miesięczne plany pracy
w Projekcie pod nazwą „AKTYWNA MAMA - wsparcie aktywności zawodowej kobiet wyłączonych z
rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Wapno w latach 2016-2017”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–
2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 6. Rynek
pracy, Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu
opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Miesiąc:

kwiecień

Obszary tematyczne

Szczegółowy opis przedmiotu pracy edukacyjnej

Rozwój społeczny

Wdrażanie do zgodnego współżycia w grupie
Utrwalanie pozytywnych zachowań
Kształtowanie nawyków kulturalno-grzecznościowych i estetycznych
podczas posiłków oraz w ciągu całego dnia (w trakcie zabaw, powitań i
pożegnań)
Zachowanie bezpieczeństwa podczas spacerów i zabaw na świeżym
powietrzu
Nabywanie umiejętności samodzielnego rozbierania się
Kontynuacja nauki samodzielnego sprzątania
Nauka sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, wdrażanie do
nocnikowania
Wdrażanie do samodzielnego jedzenia i picia z kubka
Nauka prawidłowego siedzenia przy stole
Nauka zasuwania za sobą krzesła
Kontynuacja nauki sprzątania przed posiłkami zajęciami i wyjściami

Rozwój poznawczy

Stolik Wielkanocny – omówienie charakterystycznych elementów dla
Wielkanocy – koszyk, baranek, pisanka, kurczaczek, śmigus – dyngus,
palma
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Kraina kolorów - czerwony
Zielony kącik – sianie rzeżuchy
Biedroneczki są w kropeczki – poznajemy biedronkę
Nasze niebo nocą (gwiazdy i księżyc na niebie)
Poznajemy marchewkę i ogórka oraz omówienie innych warzyw z
naszego ogródka
Rozwój ruchowy i
umuzykalniający

Swobodne tańce przy muzyce
Zabawy ruchowe
Zabawy polegające na nawiązaniu kontaktu z drugim dzieckiem w
parach do piosenki „Dwóm tańczyć się zachciało”
Naprzemienne tempo (szybko i wolno chodzimy)

Rozwój mowy

Ćwiczenia usprawniające artykulatory
Ćwiczenia słuchowe i oddechowe
Słuchanie oraz powtarzanie wykrzyknień i samogłosek, wyrazów
dźwiękonaśladowczych, sylab (zamkniętych i otwartych)
Ogólny rozwój słownictwa czynnego i biernego
Nazywanie czynności oraz rzeczy najbliższych dziecku: zabawki,
ubrania, osoby
Nauka posługiwania się przyimkami
Ćwiczenie wypowiadania słów z różną siłą głosu (głośno – szeptem)
oraz dynamiki (szybko – wolno)
Czytanie dzieciom książek i słuchanie przez nich audiobuków
Nauka wierszyków 2 gestami oraz rymowanek
Zabawy paluszkowe
Odstawienie butelki na rzecz kubka
Nauka jedzenia pokarmów nierozdrobnionych

Rozwój manipulacyjny i Odwracanie kartek w książeczkach w twardej oprawie (nazywanie i
konstrukcyjny
pokazywanie elementów w tych książeczkach)
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Zabawy z chustą animacyjną i małą piłeczką (falowanie, naprężanie)
Formowanie z masy solnej
Budowanie z klocków
Układanie puzzli (2-3 elementów obrazków)
Naklejanie elementów
Rozwój twórczy

Rysowanie kredkami, malowanie farbami, wyklejanie papierem,
wydzieranka z gazety z krepy, malowanie pastą do zębów
Przeklejanie produktów spożywczych (cukier, kasza, ryż)
Malowanie pędzlem, palcami, gąbką, wałkiem ozdobnym
Rozwijanie kreatywności i wyobraźni

Symboliczne
obchodzenie świąt

05.04 – Dzień Leśnika
07.04 – Światowy Dzień Zdrowia
12.04 – Międzynarodowy Dzień Kosmonautyki
29.04 – Międzynarodowy Dzień Tańca

Treść piosenek i wierszyków
1)
2)
3)
4)
5)

„Przyroda biedronki”
„Na marchewki urodziny”
„Idzie niebo ciemną nocą”
„Dwóm tańczyć się zachciało”
„Na marchewki urodziny”
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