
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie mieszanej
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Lipiec 2020

Temat dnia Cele ogólne Plan pracy-tematyka Obszary
aktywności

Przewidywane osiągnięcia-
dziecko:

                                               Cykl tematyczny: „Lato, lato, lato czeka – to już wakacje”
1.„Bezpieczne
wakacje”

01.07.2020
środa 

-przypomnienie i utrwalenie 
zasad bezpieczeństwa w czasie
pobytu na wakacjach
-przypomnienie i utrwalanie 
wytycznych GIS dotyczących 
zachowania bezpieczeństwa w 
związku z  koronawirusem 
-wdrażanie do przestrzegania 
zasad bezpiecznego                  
i kulturalnego zachowania się 
w miejscach publicznych
- utrwalanie wiadomości na 
temat wakacyjnych  środków 
lokomocji
-wdrażanie do bezpiecznego 
poruszania się po drodze
-rozwijanie aktywności  
muzycznej
-utrwalanie poznanych w 
przeciągu roku piosenek 

1.„Bezpieczne  wakacje”- rozmowa kierowana  na 
podstawie ilustracji
-przypomnienie zasad dotyczących zachowania higieny i
bezpieczeństwa  ( częste mycie rąk, dezynfekcja, nie 
dotykanie okolic oczu,ust, kichanie i kaszlenie w łokieć, 
zasłanianie buzi w miejscach publicznych,zachowanie 
odstępów)

2.„Bezpieczeństwo na drodze” – tworzenie zasad   
bezpiecznego poruszania się na drodze, przypomnienie  
zasad bezpieczeństwa związanych z poruszaniem po 
drodze, omówienie niektórych sytuacji, w jakich można 
się znaleźć i co należy wówczas zrobić- prezentacja 
plansz związanych z wybraną sytuacją drogową i 
wspólne omówienie  sytuacji
-prezentacja z omówieniem różnych środków lokomocji 
– utrwalenie ich nazwy, wyglądu i przeznaczenia  
-nauka piosenki „Bezpieczne wakacje” tworzenie rad dla
kolegów i koleżanek

3. Utrwalanie piosenek poznanych w ciągu roku 
szkolnego – zabawy przy muzyce 

językowa 

ruchowa

muzyczna

plastyczna

-wypowiada się na temat : 
zachowania zasad bezpieczeństwa 
na wakacjach na podstawie 
ilustracji, bezpiecznego zachowania 
na drodze oraz właściwego 
zachowania dotyczącego 
zapobiegania koronawirusowi 
-zna zastosowanie, wymienia  
nazwy środków wakacyjnej 
komunikacji 
-zna zasady bezpiecznego                 
i kulturalnego zachowania się           
w miejscach publicznych
-wypowiada się na dany temat t
-śpiewa piosenkę dotyczącą 
bezpieczeństwa 
-skupia uwagę na szczegółach
-śpiewa poznane  piosenki  w ciągu 
całego roku szkolonego

2.„Jedziemy 
na wakacje”

02.07.2020
czwartek

-przestrzeganie zasad i  reguł 
gier
- kształtowanie  umiejętności 
planowania
-doskonalenie umiejętności 
wypowiadania się na dany 
temat
-rozwijanie myślenia 
przyczynowo-skutkowego

1.Gry i zabawy  i gry  stolikowe i konstrukcyjne (puzzle,
układanki, budowle z kloców) 

2. Nasze wakacyjne plany i naszych przyjaciół– 
omówienie na podstawie ilustracji planowanych 
wyjazdów bohaterów z książek i swoich własnych 
planów wakacyjnych; 
-słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej „Wakacyjne 
plany” 

muzyczna

społeczna

językowa

-przestrzega reguł  zabaw i gier 
- potrafi cieszyć się  z wygranej
 -potrafi pogodzić się z przegraną
-podaje swoje wakacyjne plany 
-poprawnie dobiera i segreguje, 
nazywa  wakacyjną  garderobę
-dostrzega przyczyny i skutki 
omawianych zjawisk i sytuacji
-wypowiada się na temat 



-wspominanie najciekawszych 
przeżyć w przedszkolu             
w ciągu minionego roku 
szkolnego

 -„Pakujemy nasze bagaże”- przygotowanie do 
wakacyjnych wyjazdów, omówienie wakacyjnej 
garderoby potrzebnej  w górach, nad morzem, nad 
jeziorem słuchania piosenek  o wakacjach                        
3. Wspominanie najciekawszych przeżyć w ciągu roku 
w przedszkolu

matematyczna
opowiadania
-wspólnie z innymi dziećmi bawi się
przy muzyce
-wspomina miłe chwile spędzone     
w przedszkolu

Cykl tematyczny: „Lato -odpoczywamy z naturą ”
3.„Lato          
w pełni”

03.07.2020 
piątek

-planowanie wakacyjnych 
wycieczek  do różnych miast i 
krajów;
-kształcenie umiejętności 
konstruowania scenek 
dramowych 
-kształtowanie rozumienia 
stałości objętości płynu
-eksperymentowanie ze 
stałością ilości płynu;
-rozwijanie sprawności 
psychoruchowej
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych; 

1.Gry i zabawy integracyjne-   pedagogika zabawy

2.. „Letnia wyprawa” -odgrywanie  scenek dramowych 
dotyczących letnich wycieczek  - zwrócenie uwagi na 
bezpieczne zachowanie podczas takich wycieczek 
-eksperymenty z wodą - mierzenie ilości płynów –  
porównywanie ilości wody w różnych pojemnikach – 
określanie „na oko”, sprawdzanie;
-„Kredowo- solny obrazek” – wprowadzenie nowej 
techniki plastycznej, malowanie klejem, posypywanie 
obrazka  kredą, wcześniej wymieszaną z solą 

3. Zabawy ruchowe- Tor Przeszkód 

językowa

społeczna

przyrodnicza

plastyczna

ruchowa

-wspólnie bawi się z kolegami  i 
koleżankami 
-tworzy wspólnie scenki dramowe  
związane z wakacjami;
-wyciąga wnioski z eksperymentu;
-obserwuje i zastanawia się czy 
wody w butelce jest tyle samo;
-wie, że płynu w naczyniach jest 
tyle samo, chociaż po przelaniu 
wydaje się, że jest go więcej lub 
mniej;
-posługuje się sprawnie nowo 
poznaną techniką plastyczną;
-planuje wyciecxkę

1.„Wycieczka
do lasu”

06.07.2020

poniedziałek 

-kształtowanie prawidłowej 
postawy ochrony i 
poszanowania środowiska  - 
rozmowa kierowana na temat 
lasów( bogactwo leśne 
ekosystem i korzyści, jakie 
człowiek czerpie z lasu)
-wzbogacanie  i utrwalenie 
wiadomości   o świecie 
zwierząt –zwierzęta 
prowadzące nocny i dzienny 
tryb życia 
-utrwalanie budowy i rodzajów
zegarów
-utrwalanie nazewnictwa 
prawidłowego pór dnia
-

I. Prezentacja wierszy nawiązujących do tematu dnia:
 B.Forma „Co słychać w lesie ?”, M. Konopnicka „W 
lesie”- rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania 
się w  lesie na podstawie wysłuchanych wierszy i  
doświadczeń dzieci

2.Zabawy muzyczne, cz.1 - Wyprawa do lasu - Anima 
Piano Sebastian Dusza
-słuchanie odgłosów lasu ( muzyka relaksacyjna)
-zabawa utrwalająca pory dnia  „Noc i dzień” na 
podstawie wiersza N. Usenko -zabawa „Dzienne i nocne
zwierzęta ” – zagadki dotyczące zwierząt aktywnych, 
żerujących w dzień i w noc
-zabawa dydaktyczna - rozpoznawanie odgłosów 
różnych zegarów
-„Dlaczego należy chronić lasy?”- kształtowanie  
postawy dbania i szanowania środowiska;

przyrodnicza 

językowa

muzyczna

ruchowa

matematyczna

-wypowiada się na podany temat, 
formułuje wnioski i zna zasady 
zachowania się w lesie
-uczestniczy w rozmowie 
-respektuje zasady uważnego 
słuchania i kulturalnego zabierania 
głosu
-rozpoznaje na ilustracjach               
i nazywa poprawnie  zwierzęta, 
potrafi określić, które prowadzą 
nocny, a które dzienny tryb życia
-z uwagą i zrozumieniem słucha 
utworów literackich
-ilustruje muzykę ruchem
-dostrzega stałe następstwo dnia       
i nocy
-zna pory dnia i czynności w nich 



-rozwijanie prawidłowej 
wymowy
-kształcenie umiejętności 
uogólniania i definiowania – 
tworzenie „Zasady lasu”;

3. „Zasady lasu” – próba sformułowania zasad, które 
mają na celu ochronę lasu,wymyślanie i rysowanie na 
kartkach znaków zakazu i nakazu

wykonywane
-rozpoznaje zegary na ilustracjach

2.„Letnia 
łąka”

07.07.2020 
wtorek

-obserwacja przyrody latem 
-kształtowanie umiejętności 
wyrażania swoich  myśli w 
kulturalny sposób 
-rozróżnianie roślin i zwierząt 
żyjących na łące
-rozpoznawanie głosów 
zwierząt, które można spotkać 
na łące
-doskonalenie orientacji 
przestrzennej
-prezentacja utworów 
literatury dziecięcej 
dotyczącego  łąki i zwierząt 
tam żyjących 
-prezentacja filmu nagranego 
przez nauczycielki dla dzieci „
Bardzo głodna Gąsiennica”
-doskonalenie umiejętności 
liczenia w dostępnym zakresie

I. Zagadki słowne i ruchowe – wprowadzenie                  
w tematykę dnia

II. Poznanie wybranych mieszkańców łąki na podstawie 
ilustracji i wiersza D. Kozłowskiej-Staszewskiej „Co      
w trawie piszczy?”;
-słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie głosów 
mieszkańców łąki CD „Olek i Ada A plus”
-prezentacja filmu nagranego przez nauczycielki dla 
dzieci „ Bardzo głodna Gąsiennica”;rozmowa na temat 
filmu, mieszkańców łąki, cyklu życia motyla  
- Przeczytanie bajki „Bardzo głodna Gąsiennica” E. 
Carle. Rozmowa na temat cyklu życia motyla.

3. Zabawa ruchowa przy piosence „Motylek”;
-praca plastyczna „Motyle na  łące”;

przyrodnicza

matematyczna
językowa 

ruchowa

plastyczna

-podaje prawidłowe odpowiedzi na 
zagadki słowne 
-z uwagą i zrozumieniem słucha 
utworów literackich
-rozpoznaje i nazywa wybrane 
rośliny i zwierzęta żyjące na łące
-opowiada o swoich spostrzeżeniach
i wrażeniach
-wyraża w wypowiedziach               
postawę poszanowania przyrody;
-poprawnie liczy wskazane 
elementy
-orientuje się w przestrzeni podczas 
zabawy 
-wypowiada się na temat treści 
bajki, wyciąga właściwe wnioski     
z zachowania bohaterów bajki
-wykonuje estetycznie pracę 
plastyczno-techniczną na zadany 
temat;

3.„Wycieczka
nad rzekę”

08.07.2020 
środa 

-poznawanie wyrazów o 
przeciwstawnym znaczeniu 
-poznawanie środowiska 
wodnego i żyjących w nim 
roślin i zwierząt
-integrowanie grupy poprzez 
gry i  zabawy ruchowe
-rozwijanie umiejętności 
obserwacji oraz umiejętności 
zadawania pytań
-rozwijanie sprawności 
ruchowej
-poznawanie właściwości 

1. „Duży-mały” – zabawa dydaktyczna – poznawanie i  
słowne dopasowywanie wyrazów przeciwstawnych

2.Wycieczka nad rzekę  – prezentacja multimedialna,  
obserwacja roślin i zwierząt w środowisku wodnym;
-gry zabawy ruchowe integrujące grupę metodą 
pedagogiki zabawy;

3.. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Bocian i żaba” 
Zabawa zręcznościowa ,,Łowimy rybki” –                       
z wykorzystaniem wędek z magnesem i kartonowych 
rybek ze zszywkami 
– poznanie właściwości magnesu. Porównywanie            

 

przyrodnicza

językowa

ruchowa

techniczna

-zna wyrazy przeciwstawne i umie 
je dopasować
-uważnie obserwuje prezentację
-poprawnie odpowiada na pytania 
do niej
-łowi kartonowe rybki wędką           
z magnesem
-porównuje i przelicza sylwety 
   rybek;



magnesu i przeliczanie liczebności złowionych rybek.  
4„Lato w 
polu”

9.07.2020
czwartek

-poznawanie pracy rolnika
-kształtowania  umiejętności 
włączania się do rozmowy na 
temat prac wykonywanych       
w polu i umiejętności 
uważnego słuchania 
wypowiedzi innych
-prezentacja etapów 
powstawania chleba;
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych – 
estetyczne wykonywanie pracy
-rozwijanie umiejętności 
muzycznych i tanecznych

I. Słuchanie opowiadania E. Stadtmüller „Pieczemy 
chleb ” – próba wyjaśnienia wątpliwości misia;
-zabawy kołowe  „Rolnik sam w dolinie”, „Mało nas”

II. Rozmowa na temat pracy i zajęć rolnika na podstawie
ilustracji – wyjaśnienie niezrozumiałych słów
-poznawanie procesu powstawania chleba na podstawie 
ilustracji oraz wiersza „Od ziarenka do bochenka”;
-dobieranie obrazków – „Co do czego pasuje? „Zabawa 
dydaktyczna z kostką do gry i ziarnami zbóż 
-„Wypieki do piekarni” – praca plastyczno-techniczna;

III. „Zasiali górale” –zabawa ludowa przy piosence

 
przyrodnicza

społeczna

językowa

plastyczna

muzyczna 

-potrafi krótko opowiedzieć, na 
czym polega praca rolnika
-uczestniczy w rozmowie na temat 
prac rolnika w polu, respektując 
zasady uważnego słuchania i 
kulturalnego zabierania głosu
-potrafi opowiedzieć o kolejnych 
etapach powstawania chleba;
-próbuje uzyskać mąkę z ziaren przy
użyciu prowizorycznych „żaren”
-wykonuje pracę plastyczną z masy 
solnej
- tańczy i śpiewa  przy piosence

Cykl tematyczny: „Lato czas zabawy i odpoczynku”

5„Kolorowy 
motyl”

10.07.2020
piątek

-pogłębianie  wiadomości na 
temat życia motyli
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata
-zwrócenie uwagi na ciekawe 
efekty kolorystyczne uzyskane
po złożeniu kartki i połączeniu
się farb
-rozwijanie zainteresowań 
plastycznych i przyrodniczych;
-doskonalenie sprawności 
manualnej

I. Oglądanie albumu przedstawiającego różne gatunki 
motyli – rozpoznawanie i nazywanie znanych, 
zwrócenie uwagi na różnorodność kolorów i kształtów 
skrzydeł motyli;
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Motyle na łące”; 
II.,,Kolorowy motyl” – wykonanie składanki 
symetrycznej przy inspiracji wierszem ,,Motyl „ Michał 
Jankowiak 
-malowanie plamą czterema kolorami farb plakatowych 
w ograniczonej konturami powierzchni połowy kartki 
-urządzenie wystawki prac – wypowiedzi dzieci n/t 
wyglądu motyli, ich kolorów i wzorów na skrzydłach;
-wyjście do ogrodu przedszkolnego –obserwacja motyli;
-zbieranie i układanie z szyszek różnych wzorów wg 
własnego pomysłu dzieci
III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Pszczoła”
-połącz motylki o takich samych barwach- utrwalanie 
kolorów 

przyrodnicza

językowa

plastyczna

muzyczna 

matematyczna

-ogląda album z motylami
-porównuje wygląd różnych 
  motyl
-opisuje kolory i kształty motyli;
-naśladuje sposób poruszania się 
   motyl
-zna cechy typowe dla lata
-imituje ruchem znane zabawy 
  podwórkowe
-rozpoznaje jednakowe kolory
-maluje plamami farb skrzydło 
  motyla
- składa kartkę na pół  
-obserwuje motyle w naturalnym 
środowisku;
-zna rolę motyli w przyrodzie
-bawi się przy piosence;
-prawidłowo łączy motyle takiej 
samej barwy 

2„Motyle i 
kwiaty”

-rozwijanie umiejętności 
plastyczno – technicznych;

I. Kolorowani obrazka konturowego biedronki kredką 
świecową czerwoną, naklejanie czarnych kropek z 

-koloruje obrazek konturowy 
  biedronki;



13 VII
wt

-kształcenie pojęć liczbowych 
w zakresie czterech, 
rozwijanie umiejętności 
klasyfikowania                         
i porównywania liczebności 
dwóch zbiorów przez ocenę na
oko, przyporządkowywanie 
oraz przeliczanie; używanie 
określeń:,,dużo, mało, tyle 
samo”;
-obserwacja przyrody latem – 
poznawanie letnich kwiatów;
-kształtowanie postawy 
poszanowania środowiska;

papieru kolorowego w określonych miejscach na kartce; 
-zabawa ruchowa z elementem podskoku ,,Koniki 
polne”;
II. ,,Cztery motylki” – zabawa dydaktyczna w oparciu    
o opowieść liczbową W. Badalskiej;  
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Motyle i 
kwiatki”;
 -zabawa w ogrodzie przedszkolnym – zbieranie 
kwiatków; 
-ćw. oddechowe: wąchanie zebranych kwiatów;
-nazywanie znanych kwiatków, próba wicia wianków;
III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Biedroneczki”; 
-zabawa dydaktyczna ,,Czym pojedziemy na wakacje?” 
wg Z. Bogdanowicz – przećwiczenie mięśni narządów 
mowy na zgłoskach: ,,tu, wrr, pach, plusk, dzyń”;

plastyczna

matematyczna

przyrodnicza

muzyczna

-potrafi podskakiwać z nogi na 
nogę;
-przelicza kolejne elementy;
-klasyfikuje zbiory wg podanego 
kryterium;
-porównuje liczbę elementów 
  dwóch zbiorów;
-używa określeń: ,,dużo, mało, 
  tyle samo”;
-obserwuje i naśladuje zachowanie 
się motyli na łące;
-rozróżnia kwiaty poznane na łące;
-bawi się przy piosence;
-naśladuje ruchem i mową sposób 
  poruszania się pojazdów;

3„Zabawy na
łące”

14 VII
śr

-poznawanie roślin 
chronionych;
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata;
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej, 
doskonalenie cech 
motorycznych;
-wyrabianie szybkiej reakcji na
bodźce słuchowe;
-obserwacja przyrody latem – 
wycieczka na łąkę i do parku;
-prezentacja literatury 
dziecięcej związanej                 
z tematyką letnią;

I. Oglądanie obrazków roślin chronionych – rozumienie 
konieczności ochrony niektórych roślin przed 
wyginięciem, wypowiedzi dzieci n/t ich wyglądu; 
-zabawa manipulacyjno-konstrukcyjna z wykorzysta-
niem klocków drewnianych ,,Ogródek przedszkolaka”; 
-zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa  
,,Gąsienica”; 
II.,,Letnie zabawy na łące” – zestaw zabaw ruchowych 
w formie opowieści ruchowej wg pomysłu nauczycielki 
(zeszyt własny);
-spacer na łąkę i do parku – oglądanie i omawianie barw 
lata, wypatrywanie wiewiórki, ptaków; zbiór tworzywa 
przyrodniczego do kącika przyrody; 
-zabawa ruchowa ze śpiewem ,,Rosną sobie kwiatki”;
III. Słuchanie książki obrazkowej ,,Wesołe lato” H. 
Bechler – kształcenie koncentracji uwagi, bogacenie 
zasobu słownictwa;

przyrodnicza

techniczna

językowa

ruchowa

-ogląda obrazki roślin 
   chronionych; 
-rozumie konieczność ochrony 
   niektórych roślin przed 
   wyginięciem;
-wypowiada się n/t wyglądu 
  roślin chronionych; 
-buduje z klocków ogródek;
-naśladuje podane ruchy;
- wykonuje zalecone ćwiczenia;
- wypowiada się n/t barw lata;
- obserwuje wiewiórkę i ptaki;
-wyraża podczas spaceru postawę 
poszanowania przyrody;
- zbiera materiał przyrodniczy do 
   kącika przyrody;

4„Szybko-
wolno”

15 VII
czw

-wzbogacanie wiadomości       
o świecie zwierząt – 
rozwiązywanie zagadek;
-kształcenie umiejętności 
posługiwania się pojęciami 
dotyczącymi czasu i tempa 
wykonywanych czynności;

I. „Letni spacer po łące” –zabawa ruchowa przy muzyce
metodą dramy;
-zagadki o zwierzętach;
II.,,Kto prędko, kto powoli?” – słuchanie opowiadania 
ilustrowanego sylwetami wg książki W. Badalskiej;
 -posługiwanie się określeniami czasu i tempa 
wykonywanych czynności: ,,krótko, długo, krócej, 

ruchowa

-ilustruje ruchem muzykę                 
i opowiadanie nauczycielki;
-podaje prawidłowe odpowiedzi na 
zadane zagadki;
-słucha uważnie opowiadania
-posługuje się określeniami czasu
  i tempa wykonywanych 



-rozwijanie rozumienia 
upływu czasu;
-rozwijanie umiejętności 
plastycznych;
-poznawanie nowej techniki 
plastycznej – rysowanie 
kolorową kredą;
-estetyczne wykonywanie prac
plastycznych;
-rozwijanie umiejętności 
grafomotorycznych – 
prowadzenie ciągłej linii          
w różnych kierunkach;

dłużej, prędko, wolno, szybciej, wolniej”; 
-zabawa ruchowa – naśladowcza ,,Zając, żółw, ślimak, 
myszka”; 
-zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań 
– bezpieczna, kulturalna i zgodna zabawa w małych 
zespołach dziecięcych;
-rysowanie kolorową kredą na tarasie przedszkolnym n/t
,,Moje ulubione zwierzątko” - wdrażanie do zachowania 
czystości ubrań; 
III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Nie chcę cię”. 
Zagadki graficzne typu ,,labirynt” 
,,Które auto dojedzie do celu?” – prowadzenie ciągłej 
linii w różnych kierunkach, wyrabianie precyzji ruchów 
ręki.

przyrodnicza

językowa

plastyczna

  czynności: ,,krótko, długo, 
  krócej, dłużej, prędko, wolno, 
  szybciej, wolniej”;
-naśladuje sposób poruszania się 
  zwierząt z opowiadania;
-rysuje kredą na betonie;
-uczestniczy w zabawach 
   zespołowych;
-bawi się przy piosence
-prowadzi linię w ograniczonym 
   labiryncie; 

5.„Tonie czy 
nie tonie”

16 VII
pt

-ustalanie i przestrzeganie 
reguł gier;
-rozwijanie umiejętności 
cieszenia się z wygranej           
i pogodzenia się z przegraną;
-kształtowanie postawy 
badawczej wobec otaczającego
świata;
-przeprowadzanie prostych 
doświadczeń fizycznych;
-wyciąganie wniosków             
z przeprowadzanych 
eksperymentów;
-rozumienie konieczności 
ochrony przed słońcem - 
nakrywanie głowy, ochrona 
przed przegrzaniem;

I. Zabawy i gry dydaktyczne, układanie puzzli, 
budowanie z klocków;
II. Zabawa badawcza ,,Tonie czy nie tonie?” – 
obserwowanie zachowania się ciał w wodzie (korek, 
kamyk, piłeczka ping-pong, papier, kora, pusty 
zamknięty słoik, gwóźdź, słoik z wodą) – wyjaśnianie 
zjawiska tonięcia i utrzymywania się ciał na wodzie; 
-eksperymentowanie z kulką i placuszkiem z plasteliny –
wyciąganie wniosków; 
(opis  W:  S.  Elbanowska  ,,Przyroda  nieożywiona
w wychowaniu przedszkolnym); 
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Na rowerach”;
III.Wyjście do ogrodu przedszkolnego – świadome 
wybieranie właściwych miejsc zabaw, uczulenie dzieci 
na konieczność nakrywania głowy na słońcu – 
kształcenie umiejętności przeciwdziałania przegrzaniu, 
zaspokajania pragnienia;

przyrodnicza

badawcza

językowa

ruchowa

-potrafi ustalić reguły gry i prze-
strzega je;
-samodzielnie przeprowadza proste 
eksperymenty fizyczne;
-obserwuje zachowanie się ciał        
w wodzie;
-wyciąga wnioski n/t zachowania
  się kulki i placka plasteliny             
w  wodzie;
-naśladuje poruszanie się na 
  rowerze;
-reaguje na podane polecenia 
  słowne;
-świadomie wybiera zacienione  
  miejsca do zabawy ;
-wie, że należy nakrywać głowę
  na słońcu;

Cykl tematyczny: „Od Tatr do Bałtyku – letnie wędrówki z biegiem Wisły”

1.„Polska to 
piękny kraj”

19 VII

-poznawanie i respektowanie 
reguł gier;
-poznawanie naszego kraju      
i jego krajobrazów, 
najważniejszych regionów       

I. Gry dydaktyczne przy stolikach, układanie puzzli        
i układanek;
II. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Piękna jest 
nasza ziemia”, 
-utrwalenie pojęcia flaga, godło, kraj, ojczyzna, 

społeczna

-przestrzega reguł gry;
-zna mapę Polski;
-rozpoznaje symbole narodowe;
-rozumie pojęcia: kraj, ojczyzna;
-potrafi wskazać na mapie 



pon i miast Polski – wyszukiwanie 
ich na mapie Polski;
-utrwalenie pojęć: flaga, godło,
kraj, ojczyzna, hymn 
państwowy;
-poznawanie literatury dla 
dzieci związanej z tematem;
-rozwijanie wrażliwości 
muzycznej – słuchanie hymnu 
państwowego we właściwej 
postawie, poznawanie piosenki
o naszej ojczyźnie „Polska”; 

wyjaśnienie czym jest flaga i godło dla Polski, jesteśmy 
Polakami, mówimy językiem polskim, 
-osłuchanie z piosenką pt. „Polska” – próba śpiewu 
refrenu piosenki;
-prezentacja wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest 
Polska” –oglądanie mapy Polski – wyszukiwanie 
najważniejszych regionów i miast, a także naszego 
miasta:
- wysłuchanie hymnu narodowego we właściwej 
postawie, nauka pierwszej zwrotki hymnu;
III. Zabawa dydaktyczna ,,Czego brakuje?” – 
rozpoznawanie zmian w układzie przedmiotów               
z regionu górskiego: ciupaga, kapelusz, drewniana 
rzeźba, korale, wianek, chusta itp. – rozwijanie pamięci 
wzrokowej. 

przyrodnicza

językowa

muzyczna

najważniejsze regiony Polski, 
największe rzeki i miasta, wskazuje 
miejsce, w którym znajduje się 
nasza miejscowość;
-rozpoznaje hymn państwowy, 
wysłuchuje go we właściwej 
postawie;
-wypowiada się na temat piękna 
naszej Ojczyzny na podstawie treści
wierszy;
-wypowiada się na temat tekstu 
piosenki., próbuje śpiewać refren;
- rozpoznaje zmiany w układzie 
  przedmiotów;

2. „Z biegiem
Wisły”

20 VII
wt

-poznawanie mapy Polski;
-wyszukiwanie na mapie 
polskich gór i najwyższych 
szczytów;
-doskonalenie umiejętności 
czytania;
-rozwijanie wrażliwości           
i intuicji muzycznej – 
rozpoznawanie góralskich 
melodii;
-nauka tańca góralskiego;
-poznanie wybranych legend 
góralskich;
-rozwijanie sprawności 
fizycznej;

I. Układanka „mini  PUS” – utrwalenie kierunków          
w przestrzeni;
II. Oglądanie filmu edukacyjnego „Z biegiem Wisły” ze 
szczególnym uwzględnieniem polskich gór;
-rozmowa przy ilustracjach na temat naszych gór;
-wyszukiwanie gór na mapie Polski, odczytywanie nazw
pasm górskich i nazw wybranych szczytów;
-poznawanie zwyczajów ludowych górali – gwara 
góralska, legendy, -zapoznanie dzieci z wybraną legendą
góralską wg J. Kasprowicza;
-nauka piosenki pt. „Polska” – zabawy przy piosence;
-zestaw ćwiczeń gimnastycznych w terenie – zabawy 
tropiące;
III. Słuchanie ludowych melodii i piosenek góralskich;
-próba tańca „W murowanej piwnicy”;

językowa

społeczna

muzyczna
 

ruchowa 

-potrafi wskazać góry na mapie 
Polski;
-umie wymienić nazwy głównych 
pasm górskich Polski i najwyższych
szczytów;
-potrafi odczytać nazwy gór             
i szczytów na mapie;
-rozpoznaje gwarę góralską;
-wypowiada się na temat wybranych
legend góralskich;
-rozpoznaje melodie góralskie;
-próbuje zatańczyć góralski taniec;
-rozpoznaje strój góralski wśród 
innych;
-śpiewa fragmentami piosenkę         
o Polsce;

3.„Góry, 
nasze góry”

21 VII
śr

-zapoznanie z polskimi 
górami; 
-doskonalenie umiejętności 
redagowania wypowiedzi na 
podany temat;
-rozwijanie pamięci i mowy;
-rozwijanie koordynacji 

I. Oglądanie albumów, fotosów z kalendarzy                   
i pocztówek z widokami gór – nawiązanie do 
doświadczeń niektórych dzieci – opowiadanie n/t ich 
pobytu z rodzicami w górach, dzielenie się 
spostrzeżeniami i wiadomościami; 
-zabawa ruchowa z elementem czworakowania ,,Owce   
i psy pasterskie”;

przyrodnicza

językowa 

-ogląda albumy  z regionu 
   górskiego;
-wypowiada się n/t obrazków;
-aktywnie uczestniczy                       
w rozmowach, dzieli się z innymi 
swoimi wiadomościami;
-poprawnie czworakuje; 



wzrokowo-ruchowej; 
-doskonalenie sprawności 
manualnej;
-rozwijanie umiejętności 
plastycznych - estetyczne 
wykonywanie pracy;
-zapoznanie z melodią 
ludowego tańca;

II. ,,Góry nasze, góry” – lepienie gór z masy papierowej 
(praca zbiorowa) przy inspiracji wierszem 
J.Porazińskiej; 
-wspólne wykonanie makiety Tatr;
-porównywanie wysokości gór, posługiwanie się 
określeniami: ,,wysoka, niska, wyższa, niższa, taka 
sama”; 
-spacer po Osiedlu – obserwacja zmian przyrodniczych; 
III. Zabawa taneczna przy piosence ,,Albo mi 
zagrajcie”;
-rozmowa podsumowująca ,,Co ciekawego 
dowiedzieliśmy się dzisiaj o regionie górskim?”; 

matematyczna

ruchowa

plastyczna

-lepi góry z masy papierowej;
-porównuje wysokość ulepionych
  gór;
-posługuje się określeniami: 
  ,,wysoka, niska, wyższa, niższa, 
   taka sama”;
-obserwuje zmiany przyrodnicze 
  w otoczeniu;
-tańczy przy piosence ludowej;
-wypowiada się n/t regionu 
   górskiego;

4.„Na hali, na
hali”

22 VII
czw

-poznawanie muzyki ludowej 
– góralskiej;
-rozpoznawanie gwary 
góralskiej;
-poznawanie 
charakterystycznych 
elementów stroju góralskiego;
-zapoznanie z melodią 
wybranych tańców ludowych;
-opisywanie 
charakterystycznych cech 
polskich gór, na podstawie 
zebranych widokówek, zdjęć 
itp.;
-rozwijanie umiejętności 
plastycznych dzieci – 
malowanie farbami 
akwarelowymi na dużym 
arkuszu papieru;

I. Zagadki – wprowadzenie w tematykę dnia;
II. Koncert muzyki ludowej – słuchanie muzyki z kaset 
magnetofonowych kapeli góralskich np. Trebunie – 
Tutki; 
-zapoznanie dzieci z gwarą góralską podczas słuchania 
pieśni i przyśpiewek, tańców: krzesanego, zbójnickiego, 
oglądanie ilustracji przedstawiającej strój góralski – 
omówienie charakterystycznych elementów stroju; 
zachęcenie dzieci do gromadzenia różnorodnych 
pamiątek podczas pobytu w górach (widokówki, 
przedmioty);
 -zainspirowanie dzieci do malowania krajobrazu 
górskiego po obejrzeniu mini wystawy „Polskie góry” 
(widokówki, ilustracje, broszury) oraz wysłuchaniu 
wiersza J. Kiersta „Obrazki na szkle malowane”; 
samodzielne przygotowanie stanowiska pracy.; 
zaplanowanie pracy na dużym arkuszu papieru 
III. Zabawa taneczna przy piosence ,,Jo se górol”; 
-układanie pociętych na 4-6 części pocztówek z regionu 
górskiego – rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej;

muzyczna

językowa 

matematyczna

ruchowa

plastyczna

-z uwagą i zrozumieniem słucha 
utworów literackich oraz muzyki 
ludowej;
-rozpoznaje gwarę ludową góralską 
oraz strój góralski;
-wypowiada się na temat górskiego 
krajobrazu;
-opowiada o swoich spostrzeżeniach
i wrażeniach;
-wyraża w wypowiedziach postawę 
poszanowania przyrody;
-poprawnie liczy wskazane 
elementy;
-wykonuje estetycznie pracę 
plastyczną na zadany temat;
-tańczy przy piosence;
-układa pocztówki pocięte na 
  części;

5.„Praca        
i zabawa        
w górach”

23 VII
pt

-rozwijanie wyobraźni, 
bogacenie zasobu słownictwa;
-prezentacja wybranych 
przedmiotów przydatnych        
w czasie wakacji w górach;
-poznawanie sposobu 
wykonywania oscypka;

I. Zabawa dydaktyczna ,,Co przyda się na wakacjach      
w górach?” – dobieranie i nazywanie obrazków 
(lornetka, plecak, kompas, mapa, telefon komórkowy, 
okulary, sztormiak, namiot) – kształcenie percepcji 
wzrokowej, doskonalenie wymowy, bogacenie 
słownictwa dzieci; 
-zabawa ruchowa z elementem biegu,,Pomiędzy 

językowa 

ruchowa

-dobiera i nazywa obrazki związane 
z turystyką górską;
-rozumie znaczenie wprowadzanych
pojęć związanych z górami;
-biega z omijaniem przeszkód;
-wie, co to są oscypki;
-lepi z plasteliny oscypki;



-doskonalenie umiejętności 
lepienia z plasteliny;
-zapoznanie z melodią 
wybranego tańca ludowego      
z regionu górskiego;
-nauka wybranego tańca 
ludowego;
-rozwiązywanie zagadek          
o tematyce górskiej;

świerkami”; 
II. Lepienie z białej plasteliny (lub masy solnej) 
oscypków – wyjaśnienie dzieciom nazwy owczego 
wędzonego serka; ugniatanie plasteliny, toczenie 
wałeczka, dzielenie na kawałki z użyciem plastikowego 
noża, formowanie oscypka – doskonalenie sprawności 
ruchowej; 
-zabawa taneczna ze śpiewem,,W murowanej piwnicy”; 
– wyjaśnienie dzieciom zwrotów gwarowych regionu 
Podhala;
III. Rozwiązywanie zagadek słowno-obrazkowych 
o tematyce górskiej; 

plastyczna

muzyczna

-zna znaczenie słowa: ,,gwara”;
-słucha wybranej melodii tańca 
ludowego;
-wykonuje wybrany taniec ludowy;
-próbuje rozwiązać zagadki              
o  tematyce górskiej;

Cykl tematyczny: „Od Tatr do Bałtyku – letnie wędrówki z biegiem Wisły” c. d.

1.„Z biegiem 
Wisły - 
Kraków”

26 VII
pon

-poznawanie Krakowa – 
dawnej stolicy Polski i stolicy 
naszego województwa oraz 
jego wybranych zabytków;
-poznawanie legend 
związanych z Krakowem –      
o hejnale z wieży Mariackiej   
i o smoku wawelskim;
-rozwijanie wrażliwości           
i umiejętności plastycznych – 
wprowadzenie nowej techniki 
plastycznej – malowanie 
kredką woskową topioną;
-ćwiczenia słuchu 
fonematycznego – 
wyodrębnianie pierwszej 
sylaby w wyrazie;

I. Zabawy ruchowe przy piosenkach 
II. Prezentacja wiersza M. Konopnickiej „ Kraków”- 
rozmowa przy ilustracjach, poznawanie zabytków 
dawnej stolicy Polski – Krakowa (np. Wawel, Barbakan,
Sukiennice, kościół Mariacki itp.) – globalne czytanie 
nazw zabytków, budowanie z nimi zdań;
-słuchanie legendy o krakowskim hejnale „O trębaczu    
z wieży Mariackiej” – słuchanie hejnału, przypomnienie 
i utrwalenie tańca „Krakowiak”;
-słuchanie legendy o smoku wawelskim „Baśń o smoku 
i Krakusie”- ocena postępowania bohatera, wzbudzanie 
uczuć patriotycznych;
-„Smok wawelski” – malowanie kredką woskową 
topioną – zapoznanie dzieci z nową techniką, 
zachowanie szczególnego bezpieczeństwa w czasie 
pracy z ogniem;
III. Zabawa dydaktyczna „Gdzie słyszysz kra?”- 
wyodrębnianie pierwszej sylaby w wyrazie;

przyrodnicza

językowa

społeczna

matematyczna

plastyczna 

-wie, że Kraków był dawniej stolicą 
Polski;
-potrafi wskazać położenie Krakowa
na mapie;
-potrafi wymienić zabytki Krakowa;
-rozpoznaje na ilustracjach wybrane
zabytki Krakowa, 
-rozpoznaje hejnał z wieży 
Mariackiej;
-tańczy krakowiaka w prostym 
układzie;
-zna legendy zawiązane                    
z Krakowem;
-wykonuje pracę plastyczną kredką 
woskową topioną zachowując 
szczególne bezpieczeństwo              
-potrafi wyodrębnić pierwszą sylabę
w wyrazie;

2.„Warszawa
-stolica 
Polski”

27 VII
wt

-poznawanie stolicy Polski – 
Warszawy – jej zabytków        
i legend z nią związanych;
-rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się na podany 
temat;
-poznawanie herbu Warszawy 

I. Słuchanie piosenek o Warszawie śpiewanych przez 
kapele warszawskie; 
II. Rozmowa przy ilustracjach na temat naszej stolicy – 
wyjaśnienie pojęcia „stolica”;
-oglądanie filmu edukacyjnego „Warszawa naszą 
stolicą” – poznawanie zabytków Warszawy;
-zapoznanie dzieci z legendami związanymi z Warszawą

społeczna 

językowa

-rozumie pojęcie „stolica”;
-potrafi wyszukać Warszawę na 
mapie Polski;
-wypowiada się na temat naszej 
stolicy;
-uważnie ogląda film i albumy 
dotyczące Warszawy;



- Syrenki;
-oglądanie filmu oraz 
albumów przedstawiających 
Warszawę  - zwracanie uwagi 
na najważniejsze pomniki        
i zabytki stolicy;
-rozwijanie sprawności 
fizycznej dzieci przez 
ćwiczenia gimnastyczne;

– „Wars i Sawa”, „Złota kaczka”, „Bazyliszek”;
-Poznawanie herbu Warszawy – Syrenki – wykonanie 
syrenki z masy plastycznej; 
-oglądanie albumów przedstawiających Warszawę – 
poznawanie walorów estetycznych znanych pomników, 
zabytków itp. 
-zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami 
wyścigów – umiejętność rywalizacji w grupie;
III.„Letnie zadania do rozwiązania” W. Badalskiej – 
rozwiązywanie zagadek słownych;

muzyczna

plastyczna

ruchowa

-wskazuje charakterystyczne 
budowle, zabytki i pomniki 
Warszawy;
-zna popularne legendy                     
o Warszawie – potrafi opowiedzieć 
je własnymi słowami;
-rozpoznaje herb Warszawy wśród 
innych – samodzielnie go koloruje;
-rywalizuje w grupie podczas zabaw
ruchowych;
-podaje rozwiązania zagadek; 

3.„Wisła 
wpada do 
Bałtyku”

28 VII
śr

-planowanie letnich wycieczek
w różne miejsca;
-poznawanie mapy Polski        
i świata, wyszukiwanie mórz   
i oceanów;
-poznawanie polskiego morza 
– Bałtyku i krajobrazu 
nadmorskiego;
-kształcenie umiejętności 
konstruowania opowiadań na 
podstawie ilustracji –rozwój 
wyobraźni;
-rozwijanie sprawności 
psychoruchowej;
-rozwijanie umiejętności 
plastyczno-technicznych; 

I. Ćwiczenia słownikowo-gramatyczne: grupowanie 
wyrazów wokół rzeczownika ,,morze”; 
-próba wypowiedzi dzieci n/t: ,,Jakie jest morze, co robi,
co daje?”;
-zabawa ruchowa z elementem biegu ,,Ryby i sieci”        
z wykorzystaniem skakanek;
II. „Morze, nasze morze”- wyszukiwanie Bałtyku na 
mapie Polski i Europy, globalne odczytywanie nazwy 
(analiza słuchowa nazwy), wyszukiwanie innych mórz   
i oceanów,
-rozmowa na temat morza – fauna i flora morska na 
podstawie ilustracji, widokówek i wspomnień dzieci;
-zabawa ruchowa „Na plaży” z elementami dramy;
-„Piaskowy obrazek” – wprowadzenie nowej techniki 
plastycznej, malowanie klejem, posypywanie obrazka 
piaskiem, zsypanie pozostałego piasku, wyłonienie 
właściwego obrazka;
-zestaw ćwiczeń w terenie – tor przeszkód;
III. Osłuchanie z piosenką marynarska – szantą pt. 
„Budowa statku”- wyjaśnienie trudnych pojęć;
-zabawy naśladowcze przy piosence;

językowa

społeczna

przyrodnicza

plastyczna

ruchowa

- wie, jak wygląda morze
- opisuje wygląd plaży
- ogląda ilustracje regionu 
  pomorskiego
- wypowiada się n/t morza
- skacze obunóż
- pozoruje gonitwę
-wyszukuje Bałtyk na mapie Polski i
Europy;
-wskazuje na mapie inne morza        
i oceany;
-wypowiada się na temat morza       
i krajobrazu nadmorskiego na 
podstawie ilustracji 
-konstruuje krótkie opowiadanie na 
podstawie ilustracji;
-przedstawia zabawy nad morzem 
metodą dramy;
-posługuje się sprawnie nowo 
poznaną techniką plastyczną;
-opowiada treść piosenki;

4.„Bałtyk – 
nasze morze”
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-doskonalenie umiejętności 
klasyfikowania według 
podanego kryterium;
-poznawanie krajobrazu 
morskiego;
-poznawanie wybranych 
przedstawicieli fauny i flory 

I. Oglądanie muszelek: ćw. klasyfikacyjne: 
segregowanie wg wielkości, kształtu lub koloru;
-zabawa ruchowa naśladowcza,,Zabawy na plaży 
nadmorskiej” – naśladowanie pływania, opalania, 
budowania zamku z piasku, zbierania muszelek, 
szukanie bursztynu, biegania po plaży, gry w piłkę 
plażową, badmintona itp.;

matematyczna

przyrodnicza

- ogląda muszelki
- segreguje muszelki wg 
  wielkości, kształtu lub koloru 
- naśladuje zabawy na plaży 
  morskiej
-potrafi wskazać na mapie Morze 
Bałtyckie oraz wyszukać i odczytać 



morskiej; 
omówienie bezpiecznego 
zachowania się nad wodą         
i w wodzie;
-dźwiękowe i ruchowe 
uczestniczenie w zabawie 
dramowej;
-poznawanie budowy statku na
podstawie piosenki;
- rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, 
doskonalenie sprawności 
manualnej

II. Prezentacja wiersza L. J. Kerna „Spotkanie na 
pełnym morzu” – omówienie treści wiersza;
-zabawa metodą dramy „Wypływamy kutrem na morze”
z dźwiękowym i ruchowym uczestnictwem dzieci;
-opowiadanie historyjki obrazkowej „Z wodą trzeba 
ostrożnie” – rozmowy na temat bezpiecznych zachowań 
nad wodą i w wodzie;
-nauka piosenki marynarskiej – szanty „Budowa statku” 
– zabawy ruchowe przy piosence, utrwalenie pojęć 
związanych z budową statku zawartych w tekście 
piosenki;
III. ,,Muszelki” – lepienie z plasteliny wg wzoru             
i pokazu nauczycielki przy inspiracji wierszem D. 
Gellner pod w/w tytułem;

językowa

muzyczna 

plastyczna

nazwy innych mórz i oceanów;
-wie, jak wygląda krajobraz morski, 
potrafi nazwać niektóre zwierzęta    
i rośliny;
-czynnie uczestniczy w opowiada-
niu;
-wypowiada się na temat 
bezpiecznych zachowań nad wodą   
i w wodzie;
-zna wybrane nazwy związane         
z budową i wyposażeniem statku;
-śpiewa piosenkę marynarską – 
szantę;
-lepi z plasteliny; 

5„Wakacje 
nad morzem”
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-wzbogacanie wiadomości 
dzieci na temat regionu 
nadmorskiego;
-doskonalenie mowy                
i myślenia;
-zapoznanie z wyglądem 
marynarza;
-wyrabianie cech motor.
-kształcenie orientacji              
w schemacie własnego ciała    
i w przestrzeni;
-doskonalenie ogólnej 
sprawności ruchowej;
-kształcenie umiejętności 
redagowania ustnych 
wypowiedzi na podany temat;
- rozwijanie spostrzegawczości
wzrokowej

I. Oglądanie pocztówek znad morza – swobodne 
wypowiedz dzieci n/t ich treści
-kolorowanie obrazka konturowego marynarza – 
zapoznanie z wyglądem jego munduru;
-zabawa ruchowa z elementem wspinania ,,Powódź”; 
II.,,Wakacje nad morzem” – zestaw zabaw ruchowych 
wg pomysłu nauczycielki z wykorzystaniem gazet;
-malowanie farbami wodnymi (akwarelami) n/t ,,Morze”
– łączenie barw niebieskich, tworzenie odcieni, 
zamalowywanie powierzchni kartki;
-,,Port rybacki” – opisywanie obrazka, zwrócenie uwagi 
na szczegóły, bogacenie zasobu słownictwa 
III. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Płyną statki            
z bananami”;
-rysowanie po śladzie i kropkach linii falistych – 
kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;  
-ćwiczenie spostrzegawczości: ,,Czym różnią się te ryby 
na obrazku ?”

językowa

społeczna

ruchowa

plastyczna

-ogląda pocztówki znad morza, 
wypowiada się na ich temat;
-koloruje obrazek konturowy 
  marynarza;
-zna wygląd marynarza;
-wchodzi na podwyższenie na 
  podane hasło;
-sprawnie wykonuje zalecone 
ćwiczenia;
-maluje powierzchnie kartki farbą
  akwarelową;
-opisuje obrazek portu rybackiego;
-rozumie znaczenie słów 
związanych z portem;
-bawi się przy piosence;
-rysuje po śladzie i kropkach linie
  faliste;


