
 

 
 
 

„Tygrysek Plus – wsparciem w opiece nad dzieckiem do lat 3 dla pracujących rodziców” 
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
Numer i nazwa Osi priorytetowej: X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, 
Działanie: X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat 

 
 
 W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. kontynuowano zajęcia zaplanowane                 
w ramach realizacji projektu. 
 
 Zapewniono całodzienną opiekę nad dziećmi oraz całodzienne wyżywienie. Od 6.30 do 8.00 tak 
zwane schodzenie dzieci, od 8.00 do 8.30 swobodne zabawy według pomysłów dzieci, od 8.30 do 9.00 
toaleta poranna, przygotowanie do śniadania,  od 9.00 do 9.15 śniadanie, od 9.15 do 9.30 czynności 
higieniczno-pielęgnacyjne, od 9.30 do 10.00 zabawy edukacyjne, od 10.00 do 11.00 spacer/zabawy na 
świeżym powietrzu,  od 11.30 do 12.00 zupa, od 12.00 do 14.10 leżakowanie, od 14.10 do  14.30 
ubieranie po leżakowaniu, czynności higieniczne, od 14.30 do 15.00 obiad i podwieczorek, od 15.00 do 
15.15 czynności higieniczno-pielęgnacyjne, od 15.15 do 16.00 zabawy swobodne, według zainteresowań 
dzieci, od 16.00 do 18.00 zabawy oraz praca indywidualna z dziećmi rozwijająca motorykę dużą i małą, 
rozchodzenie się dzieci. 
 
 
 W miesiącu styczniu dzieci w ramach zajęć uczestniczyły w zabawach sensorycznych oraz  
muzyczno-ruchowych. W ramach zabaw sensorycznych: odbijały rączki na tacy wysypanej mąką, 
odbijały ślady śniegu. Poprzez zabawy w zgniatanie białej kartki papieru w kulkę rozwijały motorykę małą.  
Dzieci uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych ucząc się piosenek „Tup, tup, tup po śniegu”, 
„Jadą w saniach dzieci” i „Gimnastyka bałwanków”. Dzieci wykonywały sztuczny snieg z mąki i oleju 
spozyczego, brały udział w zabawach sensorycznych powstałą masą. Dzieci uczestniczyły w 
przygotowywaniach do uroczystości Dnia Babci i Dziadka ucząc się piosenek z pokazywaniem: „Babciu, 
droga babciu”, „Tu paluszek”, „My klepiemy do rytmu”. Z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci przygotowały 
prezent w postaci odbicia rączki na płytce ceramicznej. Za pomocą ilustracji przedstawiających sporty 
zimowe poznawały i utrwalały zaprezentowane sporty, takie jak: jazda na nartach, jazda na sankach, 
jazda na łyżwach. Uczestniczyły w zabawach ruchowych z naśladowaniem poznanych sportów 
zimowych. Poprzez zabawy z chustą animacyjną, brały udział w zabawach integrujących z grupą. Dzieci 
każdego dnia ćwiczyły umiejętności samoobsługowe: mycie rąk, mycie zębów, spożywanie posiłków 
sztućcami, zdejmowanie i zakładanie własnych butów. Z okazji Dnia Babci i Dziadka, dzieci brały udział 
w uroczystych występach, na których przedstawiły przygotowane piosenki oraz wręczyły prezenty. Dzieci 
poprzez przedstawienie ilustracji, poznawały zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego oraz ptaki, które jedzą 
z karmnika. Dzieci miały okazję zobaczyć jak wygląda karmnik oraz jakie ziarenka można wsypać do 
karmnika. Za pomocą ćwiczeń artykulacyjnych naśladowały odgłosy ptaków. Z wykorzystaniem różnych 
technik w ramach prac plastycznych wykonały pracę grupową „Karmnik”, rozwijając motorykę małą.  
W miesiącu styczniu dzieci uczestniczyły również w zabawach swobodnych w wybranych kącikach oraz 
w zabawach na świeżym powietrzu. 
 
 W miesiącu lutym dzieci w ramach zajęć uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych oraz 
zajęciach muzyczno-ruchowych, rozwijających ogólną sprawność fizyczną. Dzieci poznawały i utrwalały 
części ciała oraz części garderoby. W ramach prac plastycznych naklejały części garderoby zimowej na 
odpowiednią część ciała obrysu sylwetki dziecka. Dzieci miały okazję poznania zwyczaju przebierania 
się na bal karnawałowy. Oglądały ilustracje przedstawiające stroje karnawałowe. Poprzez zabawy z 
„dziecięce memory” z karnawałowymi maskami, rozwijały umiejętność spostrzegania wzrokowego, 
dobierania w pary obrazków na zasadzie „taki sam”. W ramach „Dnia pizzy” dzieci wspólnie 
przygotowywały domową pizzę, rozwijając i doskonaląc zmysły: smaku, zapachu, dotyku, wzroku. 
Uczestnicząc w zajęciach umuzykalniających miały możliwość poznania takich instrumentów jak: 
marakasy, kastaniety, bębenek oraz gry na nich a także poznania rytmu. Z okazji przypadającego w 



miesiącu lutym Dnia Walentynek, dzieci brały udział w rozmowach o tym co to jest za dzień i w jaki 
sposób ludzie okazują sobie uczucia. Dzieci ćwiczyły koncentrację uwagi, biorąc udział w słuchaniu 
dłuższych opowiadań. W miesiącu lutym w ramach zabaw z okazji dnia kota, naśladowały ruch 
poruszania się jak kot. W ramach prac plastycznych malowały palcami umoczonymi w farbie sylwetkę 
kota. Dzieci wykonywały z masy solnej „dino skamieliny”, na której odciskały figurki dinozaurów. 
Uczestniczyły w zabawach dzwięko-naśladowczych poznając i naśladując odgłosy dinozaurów.  
Ze względu na przypadający w lutym „tłusty czwartek”, dzieci zostały zapoznane z tradycją tłustego 
czwartku a także konsumowały paczki i oponki. W lutym dzieci brały udział w zabawach na świeżym 
powietrzu oraz w zabawach swobodnych w wybranych kącikach zainteresowań. 
 
 Miesiąc marzec dzieci rozpoczęły od wprowadzenia w zagadnienia związane ze zmienną 
pogodą oraz wyjaśnienia przysłowia „w marcu jak w garncu”, uczestniczyły w zabawie ruchowo-
naśladowczej „Kaprysy pogody”, obserwowały pogodę za oknem, wyciągały wnioski. Z okazji 
przypadającego w marcu Dnia Kobiet, uczestniczyły w rozmowach na temat tego „kto to jest kobieta”. 
Dzieci obchodziły ten dzień we własnej grupie oraz uczestniczyły w przedstawieniach chłopców ze 
starszych grup.  
Dzieci w ramach zabaw poznawały instrumenty, nazywały je i dopasowywały dźwięk danego instrumentu 
do odpowiadającego im obrazka. W ramach zajęć brały udział w zabawie naśladowczej „Jestem 
muzykantem, konszabelantem”. Następnie w ramach prac plastycznych malowały farbami kontury 
poznanych instrumentów, ucząc się posługiwania pędzelkiem. W miesiącu marcu dzieci poznawały nową 
porę roku – wiosnę, zapoznawały się z pierwszymi oznakami wiosny, kolorami wiosny, uczestniczyły w 
zabawach poznawczych- oglądały gałązki brzozy, wierzby, aronii. Zapoznawały się z zachodzącymi w 
przyrodzie wczesną wiosną zmianami. Z okazji „Pierwszego Dnia Wiosny” dzieci uczestniczyły w 
kolorowym pochodzie ulicami miasta z „Marzanną”. Dzieci miały okazję na symboliczne jednoczenie się 
z osobami z zespołem downa, z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, wkładając symbolicznie 
kolorowe skarpetki nie do pary.  Uczestnicząc  w zabawach konstrukcyjno manipulacyjnych z klockami, 
rozwijały koordynację ruchową oraz wzrokową. Każdego dnia dzieci ćwiczyły umiejętności 
samoobsługowe taki jak: mycie rąk, mycie zębów, posługiwanie się sztućcami, zakładanie butów. W 
miesiącu marcu dzieci uczestniczyły w zabawach, spacerach na świeżym powietrzu w okolicy 
przedszkola oraz brały udział w zabawach swobodnych w kącikach zainteresowań. 
 
 
 W ramach zajęć dodatkowych logorytmicznych w I kwartale 2022 r. zrealizowano 14 zajęć 
podczas których dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach aparatu artykulacyjnego, oddechowych oraz 
ćwiczeniach pamięci ruchowej i słuchowej. Podczas zajęć logorytmicznych, dzieci kształtowały słuch 
muzyczny i poczucie rytmu, poznawały jak regulować moc i długość wydechu, za pomocą ćwiczeń 
usprawniały język i wargi, oraz rozwijały aktywność werbalną. Brały udział w ćwiczeniach słuchowych, 
ćwiczeniach z naśladowaniem odgłosów zwierząt. Prowadzone przez logopedę ćwiczenia dla dzieci w 
ramach zajęć logorytmicznych, z użyciem dodatkowych pomocy dydaktycznych m.in. słomek, piórek oraz 
instrumentów. 
 
 W ramach zajęć dodatkowych smykomultisensoryki w I kwartale 2022 r. zrealizowano 11 zajęć 
podczas których przez zabawy z ugniataniem piłeczek sensorycznych o różnym stopniu twardości oraz 
stosowanie odpowiedniego nacisku, stymulowały zmysł dotyku oraz rozwijały układ proprioceptywny. 
Poprzez uczestnictwo w zabawach w pokonywanie toru przeszkód oraz wchodzenie, schodzenie z 
podestów dwustopniowych, ćwiczenia na dysku równoważnym rozwijały umiejętność równowagi (układ 
przedsionkowy). Poprzez zabawy z tablicami szpilkowymi, wyszukiwanie kształtów w misce wypełnionej 
trocinami oraz ćwiczenia dłoni i stóp z piłeczkami z wypustkami, dzieci rozwijały i stymulowały swój zmysł 
dotyku. Biorąc udział w zabawach w przechodzenie po torze sensorycznym, dzieci stymulowały czucie 
głębokie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


