
 
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

– GRUPA I  „KRASNALE ” i II „BIEDRONKI” 
 

1. 

Temat tygodnia: NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO 
 

Dziecko:  

 słucha i rozpoznaje odgłosy zwierząt na wsi (IV 2,5,6)  

 rozpoznaje i nazywa wiejskie zwierzęta gospodarcze, łączy zwierzęta z ich domem (IV 18,12) 

 odpowiednio reaguje na sygnały dźwiękowe, bawi się bezpiecznie (I 5)   
 

2. 

Temat tygodnia: NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA 
 

Dziecko: 

 wypowiada się na bliskie tematy; rozpoznaje podstawowe akcesoria medyczne(IV 9; z7) 

 wie, co należy zrobić, kiedy źle się czuje (z7; II 7; III 9) 

 wykorzystuje obserwacje w zabawie (I 5) 

 inicjuje zabawę tematyczną (IV 5,1; III 5; II 3) 
 

3. 

Temat tygodnia: STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE! 
 

Dziecko:  

 potrafi segregować śmieci ze względu na tworzywo, którego są wykonane (IV 13,12,11 )  

 łączy śmieci z odpowiednim pojemnikiem (IV 9) 

  wyjaśnia, jakie są zasady utrzymania porządku w miejscach publicznych (z10; II 7) 

 śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki (IV 7)  
 

4. 

Temat tygodnia: KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY! 
 

Dziecko: 

 zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych (IV 10)  

  traktuje z szacunkiem własny kraj i jego historię (III 2) 

  czerpie satysfakcję własnej aktywności twórczej (III 1) 
 

 
 



 
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ 

– GRUPA II  „BIEDRONKI ” – 
 

1. 

Temat tygodnia: NA WSI ZAWSZE JEST WESOŁO TYLE PÓL I ZWIERZĄT WKOŁO 
 

Dziecko:  

 słucha i rozpoznaje odgłosy zwierząt na wsi (IV 2,5,6)  

 rozpoznaje i nazywa wiejskie zwierzęta gospodarcze, łączy zwierzęta z ich domem (IV 18,12) 

 odpowiednio reaguje na sygnały dźwiękowe, bawi się bezpiecznie (I 5)   
 

2. 

Temat tygodnia: NIGDY NIE BÓJ SIĘ LEKARZA, GDY CHOROBA SIĘ PRZYDARZA 
 

Dziecko: 

 wypowiada się na bliskie tematy; rozpoznaje podstawowe akcesoria medyczne(IV 9; z7) 

 wie, co należy zrobić, kiedy źle się czuje (z7; II 7; III 9) 

 wykorzystuje obserwacje w zabawie (I 5) 

 inicjuje zabawę tematyczną (IV 5,1; III 5; II 3) 
 

3. 

Temat tygodnia: STOP! ZABRANIAM! ZAKAZUJĘ! ŚMIECI W WORKI SIĘ PAKUJE! 
 

Dziecko:  

 potrafi segregować śmieci ze względu na tworzywo, którego są wykonane (IV 13,12,11 )  

 łączy śmieci z odpowiednim pojemnikiem (IV 9) 

  wyjaśnia, jakie są zasady utrzymania porządku w miejscach publicznych (z10; II 7) 

 śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki (IV 7)  
 

4. 

Temat tygodnia: KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY! 
 

Dziecko: 

 zna i rozumie znaczenie polskich symboli narodowych (IV 10)  

  traktuje z szacunkiem własny kraj i jego historię (III 2) 

  czerpie satysfakcję własnej aktywności twórczej (III 1) 
 

 


