
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC CZERWIEC 
– GRUPA I „Krasnale” – GRUPA II „Biedronki” 

1. 

Temat tygodnia: Z końca świata, czy za ściany, to przyjaciel nasz kochany. 

Dziecko: 

 Poznaje dzieci – mieszkańców z całego świata( IV 2, IV 11) 

 Wymyśla afrykański taniec,( IV 7 ) 

 Rozpoznaje osobę po opisie słownym( IV 7) 

2. 

Temat tygodnia: Sport to zdrowie- profilaktyka chorób cukrzycy i otyłości u dzieci. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Dziecko: 

 Uczy się odpowiedzialności za własne zdrowie, 

 Wie, że zdrowy tryb życia czyli, prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna zapobiega cukrzycy i otyłości , 

 Czerpie radość z zabaw ruchowych( I 5 ) 

3. 

Temat tygodnia: Coś się skrada , coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści. 

 
 

Dziecko: 

 Wie, jak wygląda dżungla, czym się różni od lasu, łąki, pola(IV 18, II 11), 

 Znajduje zwierzęta, które mieszkają w dżungli( II 10, II 11), 

 Klasyfikuje zwierzęta według wielkości i długości ciała(IV 12), 

 Wie co to jest ogród zoologiczny i po co jest zakładany( IV 2, II 10 z 10) 

4. 

Temat tygodnia: Góry, morze, wieś, jeziora, gdzie rodzice nas zabiorą- Podróż po Polsce - Gdańsk 

 
 
Dziecko: 

 Wie, w co należy spakować rzeczy, wyruszając w podróż(IV 12, IV 2), 

 Potrafi powiedzieć, gdzie mieszka(III 3, III 9) 

 Zna środki transportu, którymi można podróżować 

5. 

Temat tygodnia: C.D. tematu 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dziecko: 

 Wypowiada się na temat kartek pocztowych(III 8, III9), 

 Samodzielnie tworzy kartkę pocztową( IV 8, IV II, I 6), 

 Wie jak należy zachowa się latem. 



PIOSENKA: „Małpki w cyrku” 

 

1. Kiedyś małe małpki w Afryce mieszkały, 

śmiało i wesoło po drzewach skakały. 

Ref.: Hop, hop, hopsasa! 

Po drzewach skakały. 

Hop, hop, hopsasa! 

Po drzewach skakały. 

2. Teraz małe małpki dużo podróżują 

i dla wszystkich dzieci w cyrku występują. 

Ref.: Hop, hop, hopsasa! 

W cyrku występują. 

Hop, hop, hopsasa! 

W cyrku występują. 

3. Kręcą ogonkami w lewo, potem w prawo, 

a szczęśliwe dzieci głośno biją brawo. 

Ref.: Hop, hop, hopsasa! 

Głośno biją br 


