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Temat tygodnia Główne sposoby realizacji Zamierzone osiągnięcia dzieci. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne. 

Zabawy ruchowe. 

Dla wszystkich 

dzieci słońce 

przyjaźnie świeci 

• „Święto wszystkich dzieci”. Rozmowa na temat 

wyglądu i warunków życia ludzi różnych narodowości. 

Zabawa integracyjna z elementami pantomimy – 

„Indiańskie znaki”. Układanie kompozycji z mozaiki 

geometrycznej. Wypowiedzi na podstawie ilustracji: 

Jakimi zabawkami lubią bawić się dzieci na różnych 

kontynentach?  „Muzyka świata” – zapoznanie dzieci z 

przykładami muzyki chińskiej. Konstruowanie 

perkusyjnych instrumentów niemelodycznych. Zabawa 

integracyjna – „Labirynt”.  

• „Poznajemy świat” – rozmowa na temat życia dzieci 

mieszkających na różnych kontynentach. Zabawa 

edukacyjna z wykorzystaniem globusa – „Podróże z 

globusem”. Zapoznanie dzieci z fragmentami 

wybranych utworów muzyki pochodzącej z różnych 

regionów świata. Zabawa rytmiczna przy muzyce 

etnicznej. Rozmowa na temat treści wiersza W. 

Chotomskiej „Spotykamy dzieci z innych krajów”. 

Wykonanie pracy techniką origami – „Aparat 

fotograficzny”. 

• „Radosne zabawy” – zabawy badawcze – „Atramentowe 

plamy”, „Szukamy w lustrze figur geometrycznych”. 

Rozmowa na temat: „W co się lubią bawić dzieci?” na 

podstawie własnych doświadczeń dzieci i ilustracji. 

Rozmowa na temat treści wiersza H. Bechlerowej „Miś 

na huśtawce”. „Koledzy z Afryki” – zabawa edukacyjna 

przy muzyce etnicznej – „List z Afryki”. Nauka słów 

piosenki „Simama kaa” oraz ilustrującego ją układu 

choreograficznego. Zapoznanie z fragmentami 

wybranych utworów muzyki afrykańskiej. Ćwiczenia w 

klasyfikowaniu – porządkowanie ilustracji zgodnie z 

kryterium tematycznym. Doskonalenie umiejętności 

czytania. 

• Z szacunkiem wyraża się o 

ludziach innych 

narodowości, 

• wskazuje podobieństwa 

między dziećmi z całego 

świata, 

• porusza się po sali zgodnie 

ze wskazówkami, 

• rozróżnia prawą i lewą 

stronę, 

• odróżnia polską muzykę 

ludową od muzyki 

pochodzącej z innych 

kontynentów, 

• wyraża ruchem emocje 

związane ze słuchaniem 

muzyki, 

• czyta wyrazy w zakresie 

poznanych liter, czyta 

globalnie, 

• bada efekt symetrii na 

przykładzie plam 

atramentowych i figur 

geometrycznych, 

• bada efekt lustrzanego 

odbicia, 

• ustawia po kolei i numeruje, 

• czyta ze zrozumieniem, 

• naśladuje odgłosy ze świata 

przyrody, 

• szanuje prawa innych, zna 

prawa i obowiązki każdego 

• Wykonywanie tańców 

do muzyki wybranych 

regionów świata według 

pomysłu dzieci. 

• Zabawa ruchowa – 

„Mieszkańcy Japonii”. 

• Zabawa ruchowa – 

„Pociągi”. 

• Zabawa ruchowa 

doskonaląca 

umiejętność współpracy 

w zespole – 

„Plątanina”. 

• „Bal w lesie” – zabawa 

ruchowa przy piosence.  



PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ 

MIESIĄC CZERWIEC 2022 GRUPA V „BIEDRONKI” 

 

• „Prawa dziecka”. Zabawa integracyjna „Jestem 

niepowtarzalny”. Rozmowa na temat treści wiersza M. 

Brykczyńskiego „Prawa dziecka”. Zabawa edukacyjna z 

elementami dramy – „Jak się czujesz?”. Praca w 

grupach zadaniowych – ustalanie praw i obowiązków 

przedszkolaków. „Dzieci mają prawo do zabawy”. 

Zabawy ruchowe w ogrodzie: „Przerzucanie piłki”, 

„Celowniczy”, „Parzyste, nieparzyste”. Doskonalenie 

umiejętności układania oraz rozwiązywania działań i 

zadań matematycznych w zakresie dodawania z 

wykorzystaniem liczmanów. Ćwiczenia 

spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 

wykonanie rysunku zgodnie ze schematem. 

• „Co lubią dzieci na całym świecie”. Rozmowa na temat 

treści wiersza D. Gellner „Dzieci”. Zabawa integracyjna 

„Mam talent” – prezentowanie na forum grupy swoich 

talentów przez chętne dzieci. Wypowiedzi dzieci na 

temat obrazu T. Makowskiego „Dzieci” (KP4). 

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

„Niezwykłe zabawy kolorami”. Zabawy badawcze: 

„Wirujące mleko”, „Mieszamy kolory”. Wykonanie 

pracy plastycznej z wykorzystaniem figur 

geometrycznych. 

dziecka i wypowiada się na 

ich temat, 

• wypowiada się na podany 

temat, 

• uważnie słucha innych, 

bierze udział w rozmowie, 

• chętnie występuje przed 

publicznością, prezentując 

swój talent, 

• potrafi zastosować 

umiejętności matematyczne 

w praktyce, 

• chętnie uczestniczy w 

zabawach z kolorami, 

eksperymentuje farbami, 

• układa kompozycje z figur 

geometrycznych, nazywa 

figury geometryczne. 

Szukamy lata na 

łące, w lesie, na 

drzewach i w 

kwiatach 

• „Jakie jest lato” – wypowiedzi dzieci na temat „Jakie cechy 

charakteryzują lato?”. Zabawa badawcza „Poznajemy lato” 

– rozpoznawanie kolorów, smaków i zapachów kojarzących 

się z latem. Zabawa badawcza „W piasku” – rozpoznawanie 

dotykiem kształtu i wielkości obiektów. Zabawy badawcze – 

rozpoznawanie dźwięków lata. Zabawy integracyjne z 

wykorzystaniem obiektów w czerwonym kolorze. 

Wykonanie pracy plastycznej – kompozycji z kamyków 

fluorescencyjnych. „Pory roku”. Zabawa edukacyjna 

„Krajobraz pór roku” z wykorzystaniem mapy mentalnej. 

Rozmowa na temat treści wiersza D. Gellner „Portret lata”. 

Wykonanie pracy plastycznej techniką „stemplowanych 

• Dostrzega w świecie 

przyrody istotne zmiany 

świadczące o tym, że 

nadchodzi lato, 

• rozpoznaje zapachy 

związane z latem, 

• wymienia zjawiska 

atmosferyczne występujące 

latem, 

• przeprowadza 

eksperymenty zgodnie z 

• Zabawa ruchowa 

„Złączone słoneczka”. 

• Zabawy ruchowe: 

„Nasz kosmos”, „Lot 

rakietą”. 

• Zabawa ruchowa: „Kto 

pierwszy wróci na 

miejsce”, 

• Zabawa ruchowa przy 

muzyce „Letni spacer 

po lesie”. 
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dłoni” – „Lato na obrazku”. 

• „Dbamy o naszą planetę”. Zabawa edukacyjna „Kiedy las 

nas lubi?” z wykorzystaniem muzyki i rekwizytów. 

Układanie kodeksu „Jak należy zachowywać w czasie 

wycieczki”. Rozmowa na temat ilustracji „Kiedy Ada 

zachowuje się właściwie, a kiedy niszczy przyrodę”. 

Wypowiedzi dzieci na temat segregowania śmieci. 

Rozmowa na temat „Zagrożenia dla planety” – z 

wykorzystaniem ilustracji. Swobodne wypowiedzi dzieci na 

temat „O co powinniśmy dbać, aby być przyjacielem 

przyrody i ją chronić?”. „Nasza planeta w kosmosie” – 

wypowiedzi na temat kosmosu na podstawie ilustracji, 

filmu/albumów i wiedzy dzieci. Rozmowa na temat treści 

wiersza M. Terlikowskiej „Halo, tu mówi Ziemia”. 

Nazywanie i porządkowanie planet w układzie słonecznym 

– ćwiczenie edukacyjne. 

• „Lato na łące” – rozwiązywanie zagadek na temat łąki. 

Rozmowa na temat treści wiersza D. Kozłowskiej-

Staszewskiej „Co w trawie piszczy?”. Wysłuchanie wierszy: 

M. Buczkówny „Łąka” i M. Kownackiej „Nasze wędrówki” 

jako przygotowanie do wycieczki na łąkę. Obserwowanie 

przyrody latem w czasie wycieczki na łąkę. Wypowiedzi 

dzieci na temat zmian w przyrodzie, jakie zaszły na łące od 

wiosny. Zabawa tropiąca – „Odwiedziny u babci Matyldy”. 

Praca w zeszytach – „Łąka latem”, ćwiczenia 

grafomotoryczne. „Lato w polu” – rozmowa na temat pracy i 

zajęć rolnika na podstawie ilustracji. Zapoznanie dzieci z 

procesem powstawania chleba na podstawie ilustracji i 

wiersza W. Bełzy „Od ziarenka do bochenka”. Zabawa 

edukacyjna w zespołach zadaniowych – tworzenie kolekcji 

„Tworzymy różne ekosystemy”. 

• „Szukamy lata w lesie”. Rozmowa na temat wierszy: W. 

Szumówny „Drzewa” i H. Bechlerowej „Może zobaczymy”. 

Nauka piosenki „Rozśpiewany las”. Słuchanie i 

naśladowanie odgłosów lasu z wykorzystaniem nagrań oraz 

instrukcją nauczyciela, 

• wskazuje zjawiska 

charakterystyczne dla 

każdej pory roku, 

• próbuje przyporządkować 

miesiące do pór roku, 

• wypowiada się na temat 

ochrony przyrody, 

zanieczyszczeń środowiska 

naturalnego oraz 

zagrażających mu 

żywiołów, 

• wskazuje właściwe 

zachowania w lesie, parku 

itp., 

• segreguje śmieci, 

• redaguje ustne wypowiedzi 

na temat naszej planety, 

• rozróżnia i nazywa rośliny i 

zwierzęta na łące, 

• czyta nazwy wybranych 

zwierząt, 

• potrafi opowiedzieć, na 

czym polega praca rolnika, 

• czyta krótki tekst zagadki 

oraz globalnie odczytuje 

podpisy pod ilustracjami 

zwierząt, 

• zna i śpiewa piosenkę o 

lesie, 

• ilustruje muzykę ruchem, 

• wie, jak należy 

zachowywać się w lesie, 

• potrafi wskazać zachowania 

• Zabawa ruchowa przy 

muzyce – „Taniec na 

polance”. 
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wiersza W. Badalskiej „Ile głosów w lesie”. „Chrońmy lasy” 

– swobodne wypowiedzi dzieci na temat ilustracji 

przedstawiającej leśne zwierzęta. Doskonalenie techniki 

czytania. Ćwiczenia w koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Rozmowa na temat: „Jakie korzyści przynosi nam las?”. 

Rozmowa na temat wiersza W. Ścisłowskiego „Wycieczka”. 

Ustalanie zasad postępowania ludzi, które pomogą chronić 

lasy – „Kodeks lasu”. Rozmowa na temat piosenki „Kocham 

świat”. Konstruowanie i rozgrywanie w parach gry 

planszowej „Wycieczka do lasu”. 

• „Lato w ogrodzie” – wypowiedzi dzieci na temat prac 

wykonywanych latem w ogrodzie. Rozmowa na temat bajki 

L. Krzemienieckiej „Zrobił kozła ogrodnikiem”. Zabawa 

ruchowa „Ogrodnik i dzieci”. Wypowiedzi dzieci na temat 

wiersza M. Kownackiej „Ratujemy kwiatki” – z 

wykorzystaniem ilustracji popularnych chwastów. „Kolory 

tęczy”– rozmowa na temat wyglądu i powstawania tęczy z 

wykorzystaniem ilustracji. Zabawy dźwiękonaśladowcze – 

głosy zjawisk pogodowych. Konstruowanie zespołowej 

pracy plastyczno-technicznej „Tęcza”, a następnie „Łuk 

tęczy”. Doskonalenie umiejętności układania i 

rozwiązywania zadań tekstowych.  

niewłaściwe, 

• obserwuje prace w ogrodzie 

i wykonuje proste prace 

przy pielęgnowaniu upraw, 

• wypowiada się na temat 

pracy wykonywanej latem 

w ogrodzie, 

• wymienia kolory tęczy w 

odpowiedniej kolejności, 

• prezentuje tęczę w 

zespołowej pracy 

plastycznej, 

• układa działania do zadań 

prezentowanych na 

ilustracji. 

Żegnamy 

przedszkole, po 

wakacjach 

spotkamy się w 

szkole! 

 

• „Zbliża się wakacyjny czas” – swobodne wypowiedzi 

dzieci o wakacyjnych planach. Rozmowa na temat „Jak 

bezpiecznie spędzić wakacje?” – na podstawie ilustracji 

i tekstu w książce oraz doświadczeń dzieci. 

Przypomnienie zasad kulturalnego zachowania się w 

miejscach publicznych oraz w środkach lokomocji i na 

drogach. Zabawa przy muzyce doskonaląca umiejętność 

liczenia – „Kostka”. Zabawy w parach kartami do gry – 

jako propozycja zajęć na deszczowe dni. Lato na nas 

czeka”. Rozmowa na temat „Jak w dzisiejszych czasach 

Czerwony Kapturek mógłby bezpiecznie dotrzeć do 

babci?”. Prezentowanie w grupach scenek – „Droga 

Czerwonego Kapturka do domu babci”. Nauka piosenki 

• Zna zasady bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się 

w miejscach publicznych i 

ich przestrzega, 

• wymienia nazwy różnych 

środków lokomocji, 

• wypowiada się na podany 

temat, 

• zna i stosuje zasady 

bezpiecznego poruszania się 

na drogach, 

• gra w wybraną grę karcianą, 

• Zabawa ruchowa 

„Zebra”. 

• Integracyjna zabawa 

zespołowa 

„Wiewiórki”. 

• Zabawa ruchowa – 

„Kłębek wełny”. 

• Zabawa integracyjna z 

elementami pantomimy 

– „Poruszmy się jak…”. 

• Zabawa ruchowa 

„Jedziemy na wakacje”. 
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„Złap lato”. Wypowiedzi dzieci na temat nastroju i 

tematyki utworu. 

• „Letni czas”. Zabawy integracyjne z wykorzystaniem 

chusty Klanzy – „Szklana tafla”, „Chodzenie po falach”, 

„Rybak i rybka”. Rozmowa na temat opowiadania 

„Wakacyjna wyprawa Ady i Emila”. Zabawa 

edukacyjna z elementami dramy – bezpieczne 

zachowania w czasie letnich wycieczek do lasu, nad 

rzekę, nad morze i w góry. Zabawa integracyjna – quiz o 

wakacjach. „Pomysły na deszczowe dni” – zabawa 

integracyjna – giełda pomysłów „Co robić, aby się nie 

nudzić?”. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej 

„Foto zakładka”. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat 

bajki F. Szczęsnego „Siedem kolorów”. 

• „Żegnamy przedszkole”. Nauka na pamięć wiersza M. 

Majchrzak „Już czas”. Wypowiedzi dzieci na temat „Co 

najbardziej podobało nam się w przedszkolu?”. 

Doskonalenie grafomotoryki – pisanie po śladzie. 

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania 

po 10 i w zakresie 10. 

• Rozmowa na temat wiersza I. Landau „Idziemy do 

szkoły”.  „Na lekcji” – wypowiedzi na temat „Co 

będziemy robić w szkole?”. Rozmowa na temat 

opowiadania H. Łochockiej „Jak wróbelek Elemelek w 

szkole uczył się literek”. 

• „Lato nas woła”. Zespołowe śpiewanie piosenki „Złap 

lato”. Rozmowa na temat planów wakacyjnych 

przyjaciół dzieci – bohaterów z naszej książki i dzieci. 

Swobodne wypowiedzi na temat „Co należy spakować 

do walizki na wakacyjny wyjazd?”. Zabawa edukacyjna 

– konstruowanie w grupach gier planszowych. 

„Pożegnanie przedszkola” – wypowiedzi dzieci na temat 

treści wiersza H. Zielińskiej „Do widzenia”. Prace 

porządkowe – pakowanie swoich teczek i 

porządkowanie szufladek z pracami plastycznymi. Praca 

przestrzegając reguł, 

• bierze udział w zabawach i 

je inicjuje, 

• zna zasady bezpiecznego 

zachowania się w różnych 

sytuacjach i miejscach 

podczas letniego 

wypoczynku, 

• prowadzi dialog w 

odgrywanych scenkach 

dramowych, 

• wykonuje pracę plastyczno-

techniczną zakładkę do 

książki, 

• opowiada o swoich 

wyobrażeniach i 

oczekiwaniach związanych 

ze szkołą i podjęciem nauki, 

• dodaje i odejmuje w 

zakresie 10, wskazuje 

wynik na pasku liczbowym, 

• nauka wierszy na pamięć, 

• wypowiada się na temat 

szkolnego życia, 

• planuje zajęcia podczas 

wakacji, 

• konstruuje grę planszową, 

• określa kierunki na 

płaszczyźnie, 

• przestrzega ustalonych 

reguł gry, 

• dostrzega przyczyny i 

skutki omawianych zjawisk 

oraz sytuacji, 
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plastyczno-techniczna „Pamiętnik z przedszkola”. 

 
• poprawnie recytuje 

wyliczanki, 

• estetycznie wykonuje pracę 

plastyczno-techniczną. 

 


