
 

PLAN – PRACY WYCHOWAWCZEJ 

NA MIESIĄC –CZERWIEC - 2022 R 

W GRUPIE ŻABKI 

 
 
 

I . LATO – 

CZAS ZABAWY 
 

   CELE ZAJĘĆ: 

•  Wprowadzenie pojęcia szczęście 

rozumianego jako odczuwanie radości z 

życia;  

• Uświadamianie sobie, że każdy człowiek przeżywa różne emocje 

poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem;  

• Zapoznanie z popularnymi roślinami łąkowymi;  

• Stwarzanie możliwości do uświadamiania sobie przez dzieci, czym jest 

szczęście i w jaki sposób przeżywają je różne osoby;  

• Uświadamianie znaczenia małych zwierząt dla środowiska oraz konieczności 

ich ochrony; 

• Kształtowanie sprawności manualnej, grafomotorycznej, umiejętności 

komponowania elementów; 

• Dostrzeganie elementów przyrodniczych jako źródła doznań estetycznych.    

 

II. KOLOROWE LATO 
 
 

CELE ZAJĘĆ: 

• .  Wprowadzenie nazw roślin i zwierząt 

zamieszkujących staw;  

• Uświadamianie znaczenie i roli stawu 

dla życia zwierząt i człowieka; 

• Poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem 

pszczelarza;  

• Uświadamianie znaczenia pszczół w produkcji zdrowej żywności i dla 

środowiska przyrodniczego wprowadzenie pojęć pszczoła miodna, pszczoła 

murarka;  

• Kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw 

plastycznych i konstrukcyjnych;  

• Utrwalenie nazw miesięcy i pór roku;  

• Budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi związanymi z pogodą; 

uświadamianie znaczenia.   



III. ŻEGNAMY 

PRZEDSZKOLE 
 
 

 CELE ZAJĘĆ: 

• Wprowadzenie pojęcia rozwaga 

rozumianego jako umiejętność realnego oceniania sytuacji i właściwego 

zachowania się w niej;  

• Wdrażanie do bezpiecznego zachowania, uświadamianie konieczności 

refleksji nad swoim zachowaniem; 

• Zapoznanie z nazwami największych polskich jezior, wprowadzenie nazw 

polskich jezior do czytania globalnego;  

• Wprowadzenie nazw gór (Tatry, Bieszczady);  

• Uświadamianie konieczności rozważnego zachowania się podczas wędrówek 

po górach; 

• Uwrażliwianie na walory estetyczne krajobrazu nadmorskiego; 

• Poznanie różnorodnych możliwości wykorzystania papieru do konstruowania 

i komponowania prac plastycznych;  

 
 

 IV. DO WIDZENIA 

 

     CELE ZAJĘĆ:   

• Rozwijanie umiejętności logicznego i 

zrozumiałego wypowiadania się na temat 

swoich odczuć;  

• Kształtowanie postawy otwartości i 

życzliwości w stosunku do nowo 

poznawanych osób;  

• Budzenie zaciekawienia tematem szkoły; 

• Stwarzanie okazji do mówienia o swoich emocjach i uświadomienia, że 

każdy je przeżywa; 

• Rozwijanie umiejętności precyzyjnego odmierzania, przeliczania, kodowania 

i dekodowania informacji podczas konstruowania gry;  

• Uświadamianie znaczenia rozważnego zachowania się w sytuacjach 

niebezpiecznych; 

• Doskonalenie sprawności manualnej podczas wypychania, składania i 

sklejania. 

• Budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi związanymi z pogodą; 

uświadamianie znaczenia.   


