
Plan pracy świetlicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II  

w Bedoniu Wsi ul. Jarzębinowa 1  w roku szkolnym 2020/2021 

,,LEŚNE TAJEMNICE” 

Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym.  

Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne. Dzięki swemu pięknu 

i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata. Dzięki potrzebom 

poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalnie i z wielkim 

zainteresowaniem. Tą ciekawość może i powinien wykorzystać nauczyciel. Program ma na celu 

przybliżenie dzieciom zagadnień omawianych w szkole, umożliwienie im spotkania z żywą 

przyrodą i pogłębianie świadomości, że jesteśmy jej integralną częścią i że do nas należy troska 

o jej stan. 

Plan został utworzony w oparciu następujące dokumenty: 

• podstawa programowa; 

• statut szkoły; 

• program wychowawczo-profilaktyczny. 

Podczas tworzenia wzięto także pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci oraz zainteresowania 

oraz zdolności wychowanków. Tematem przewodnim planu są w tym roku leśne tajemnice. 

Każdy tydzień jest tematycznie związany z lasem. Zadaniem każdego wychowawcy jest 

zastosowanie metod pracy do ustalonej tematyki. 

WRZESIEŃ 

WRZESIEŃ / I Wrota otworzył las – przygoda czeka nas. 

Zapoznanie dzieci z otoczeniem świetlicowym i innymi uczestnikami zajęć świetlicowych. 

Włączanie w życie grupy dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy – okazywanie 

troski, opiekuńczości. Poznawanie zasad bezpieczeństwa na terenie świetlicy (podczas zabaw 

w sali, na podwórku, w szatni itp.). Wdrażanie dzieci do przestrzegania umów zawartych w 

„Kodeksie Świetlicowym”. 

Jeleń- właściciel rozłożystego wieńca (poznanie ciekawostek).  

Klon – ozdobne drzewo. 

WRZESIEŃ / II Stój! Uważaj! Niebezpiecznie! – zagrożenia poznać trzeba koniecznie. 

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat ruchu drogowego oraz wspieranie ich w 

uczeniu się prawidłowych zachowań i postaw związanych z bezpiecznym poruszaniem się na 

drogach. Organizowanie zabaw plastycznych i konstrukcyjnych. Przestrzenie podstawowych 

zasad bezpieczeństwa korzystania z przyborów i sprzętu sportowego. 

Niedźwiedź- ssak rozpoznający kolory (poznanie ciekawostek). 

Dąb – symbol dostojeństwa. 

 

 



WRZESIEŃ / III Mini szkodnik, maxi szkoda – dla lasu ważna jest uroda. 

Kształtowanie nawyku utrzymywania ładu i porządku w miejscu zabawy i pracy - dbałość o 

zachowanie czystości. Zwracanie uwagi na humor zawarty w tekstach literackich dla dzieci. 

Rozwijanie sprawności fizycznej, zachęcanie do udziału w zajęciach ruchowych, zabawach i 

grach sportowych zgodnie z ich zasadami. 

Borsuk – największy pedant wśród zwierząt (poznanie ciekawostek). 

Kasztanowiec – szlachetne i pożyteczne drzewo. 

WRZESIEŃ / IV W lesie czarów jest wiele - dla ludzi i zwierząt mają znaczenie. 

Budzenie ciekawości dzieci otaczającym je światem przyrody oraz tworzenie sytuacji 

edukacyjnych umożliwiających odkrywanie związków: Ja – świat przyrody. Rozwijanie 

poczucia estetyki i dokładności podczas wykonywania prac plastycznych (uwrażliwienie na 

zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się przyborami). Utrwalanie zasad 

bezpieczeństwa oraz nawyków higieniczno-kulturalnych. 

Dzięcioł- leśny budzik (poznanie ciekawostek). 

Aster gawędka – długowieczny kwiat. 

WRZESIEŃ / V Wróżka las wyczarowała – o witaminach nie zapomniała. 

Gromadzenie wiedzy na temat warzyw i ich przechowywania oraz kształtowanie zachowań 

prozdrowotnych. Rozwijanie samodzielności i budowanie poczucia własnej wartości u dzieci 

przez zachęcanie ich do samodzielnego działania i tworzenia. Kształtowanie umiejętności 

właściwej reakcji na sygnały werbalne i niewerbalne. 

Bóbr – ssak w służbie natury (poznanie ciekawostek). 

Paprotka zwyczajna – znana w medycynie ludowej. 

PAŹDZIERNIK 

PAŹDZIERNIK / I Październik chodzi w czerwonym kaftanie – kolory rozkłada na klonie  

i kasztanie. 

 

Uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody (zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne 

jesiennego krajobrazu), budzenie chęci poznawania otaczającej rzeczywistości przez wnikliwą 

obserwację oraz zabawy badawcze. Stwarzanie okazji do eksperymentowania z kolorami i 

działalności plastycznej poprzedzonej doświadczeniami w sferze ruchowej i przestrzennej. 

Rozwijanie u dzieci umiejętności relaksowania się przy muzyce. 

 

Ryś – pożyteczny kociak (poznanie ciekawostek). 

Wrzos – symbol szczęścia. 

 

 

 

 



PAŹDZIERNIK / II Ruda wiewiórka skacze po drzewach – o przyjaciołach piosenki śpiewa. 

Uwrażliwienie na potrzeby innych i kształtowanie postawy niesienia pomocy potrzebującym. 

Zapoznanie dzieci ze specyfiką zawodu weterynarza oraz z warunkami hodowli zwierząt w 

warunkach domowych. Hartowanie organizmu poprzez zajęcia na świeżym powietrzu. 

Wiewiórka – ogrodniczka sadząca lasy (poznanie ciekawostek). 

 

Głóg – remedium na sercowe sprawy. 

 

PAŹDZIERNIK / III Strach na wróble dziś figluje – jak wiatr psoci, hałasuje. 

 

Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających samodzielne eksperymentowanie i 

poznawanie zjawisk atmosferycznych Uświadomienie konieczności planowania i dokładnego 

wykonywania prac konstrukcyjno-plastycznych. Zwrócenie uwagi na zachowanie zasad 

bezpieczeństwa oraz odpowiedzialne wykonywanie zadań w zespole. 

 

Żubr - znany z różnych dziedzin sztuki (poznanie ciekawostek). 

 

Jarząb pospolity – najbardziej wytrzymała roślina. 

 

PAŹDZIERNIK / IV Chór ptaszęcy już nie śpiewa – liść pożółkły spada z drzewa. 

 

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych. Poznanie pojęcia 

niepodległość i jej znaczenia dla narodu. Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

Wspieranie dzieci w budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie. Rozwijanie 

umiejętności matematycznych w konstruowaniu gier planszowych (wdrażanie dzieci do 

współzawodnictwa i zasad „fair play”). 

 

Bielik – imponujący „orzeł morski” (poznanie ciekawostek). 

 

Kalina koralowa- lecznicza czy trująca roślina? 

 

LISTOPAD 

 
LISTOPAD / I Choć posmutniał las - na zabawie kasztanami prędko upłynie nam czas. 

 

Wdrażanie do zgodnej pracy w zespole. Kształtowanie koordynacji ruchowej oraz podzielności 

uwagi. Określenie nastroju aktualnej pogody i rozumienie pojęcia „ szaruga jesienna”. 

Zapoznanie dzieci z różnymi formami spędzania wolnego czasu podczas niepogody. Wdrażanie 

do czczenia pamięci zmarłych; odpowiednie zachowanie na cmentarzu. 

 

Zając – ssak o doskonałym wzroku (poznanie ciekawostek). 

 

Szarlotka alpejska – ozdoba mundurów żołnierzy podhalańskich. 

 

LISTOPAD / II Siwy pan Listopad do nas tu zagląda – parasole czas wyciągać. 

 

Zapoznanie dzieci z zachowaniem zwierząt przygotowujących się do zimy (gromadzenie 

zapasów, zmiana futra, zapadanie w sen zimowy, odlot do ciepłych krajów). Wdrażanie dzieci 

do prób formułowania wniosków na podstawie obserwacji i wyników przeprowadzonych 



doświadczeń. Rozwijanie umiejętności manualnych i orientacji przestrzennej. Organizowanie 

wspólnych zajęć gimnastycznych, gier i zabaw ruchowych, zabaw integracyjnych. 

 

Lis – „rozmawiający” uszami krewniak psa (poznanie ciekawostek). 

 

Świerk – symbol Polskiego Towarzystwa Leśnego. 

 

LISTOPAD / III Deszcz na ziemię kapie – pola i lasy już puste, ale spichlerze bogate. 

 

Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z darów natury. Wpajanie nawyku zachowania 

higieny przy sporządzaniu i spożywaniu posiłków. Kształtowanie umiejętności wyrażania 

uczuć w sferze werbalnej, ruchowej i plastycznej. Zachęcanie do pozbywania się lęku przed 

wyrażaniem własnego zdania, które może się różnić od opinii pozostałych uczestników 

rozmowy. 

 

Tchórz – mistrz sprytu i taktyki odstraszania (poznanie ciekawostek). 

 

Modrzew – symbol odnowy i urody życia. 

 

LISTOPAD / IV Świerszczyk gra nam zza komina – pewnie prędko przyjdzie zima. 

 

Pogadanka na temat zwyczajów ludowych. Poznanie przysłów związanych z andrzejkami. 

Uświadomienie dzieciom potrzeby używania zwrotów grzecznościowych. Wspieranie dzieci w 

budowaniu prawidłowych relacji społecznych w grupie. Wspomaganie ogólnego rozwoju 

fizycznego dziecka. 

 

Wilk – ssak o silnych więzach społecznych (poznanie ciekawostek). 

 

Sosna - przyrodniczym wyraz odwagi, stanowczości i szczęścia. 

 

GRUDZIEŃ 

 
GRUDZIEŃ / I Już niedługo ciemna nocka Mikołaja na leśnej drodze spotka. 

 

Wspieranie dzieci w poznawaniu zimowej przyrody oraz rozpoznawaniu zmian odwracalnych 

i nieodwracalnych przez inicjowanie zabaw badawczych, eksperymentowanie oraz obserwację 

Uświadomienie dzieciom potrzeby dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych 

charakterystycznych dla danej pory roku. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych 

kontaktem ze środowiskiem przyrodniczym – zwrócenie uwagi na estetykę wykonywanych 

prac oraz sprzątnięcie swojego miejsca pracy. Zapoznanie z historią biskupa Mikołaja. 

Uwrażliwianie na potrzeby innych. Dawanie radości innym – tradycja obdarowywania. 

 

Sikorka – stały gość w karmniku (poznanie ciekawostek). 

 

Ostrokrzew – anglosaski symbol Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

 



GRUDZIEŃ / II Z nieba gwiazdy nam spadają – goście przy choince siadają. 

 

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz wdrażanie dzieci do rozumienia sensu sprzątania 

przez wspólne wykonywanie określonych prac (sprzątanie po posiłkach, porządkowanie półek 

itd.) Wycinanie i poznawanie różnych sposobów łączenia papieru. Zachęcanie do udziału w 

zajęciach ruchowych, zabawach i grach sportowych zgodnie z ich zasadami. 

 

Sowa – bezszelestny nocny łowca (poznanie ciekawostek). 

 

Jemioła - element świątecznej dekoracji domu. 

 

GRUDZIEŃ / III Każdy gwiazdki wypatruje –wie, że jak wzejdzie na niebie prezenty zwiastuje 

(2 tygodnie). 

 

Zapoznanie dzieci ze świąteczną tradycją w Polsce i na świecie (rozwijanie w dzieciach 

potrzeby szanowania zwyczajów religijnych i ludowych kultywowanych w Polsce oraz 

uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi, uświadomienie i różnicowanie potrzeb materialnych i 

niematerialnych). Budzenie poczucia estetyki podczas tworzenia sztuki użytkowej 

(komponowania ozdób świątecznych z różnych materiałów). Organizowanie zabaw z różnymi 

przyborami. 

 

Łoś – kandydat na udomowionego wierzchowca (poznanie ciekawostek). 

 

Jodła - wigilijny odganiacz złych mocy. 

 

GRUDZIEŃ IV Przerwa świąteczna. 

 

STYCZEŃ  

 
STYCZEŃ / I W srebrze stoją wszystkie drzewa– teraz ptaszek rzadko śpiewa. 

 

Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej przez łączenie różnych form jej wyrazu (muzyka, 

plastyka, taniec). Kształtowanie umiejętności obserwowania następstwa czasu i jego rytmicznej 

organizacji – wdrażanie do posługiwania się zegarem i kalendarzem. Wyszukiwanie w 

czasopismach dziecięcych przepowiedni na nowy rok – praca w grupach. Odwaga w sporcie i 

w życiu. 

 

Ryjówka – pożyteczny tępiciel szkodników (poznanie ciekawostek). 

 

Cis – właściciel trujących owoców. 

 

STYCZEŃ / II Prószy śnieg i mróz się stara – nie siedź w domu jak niezdara. 

 

Zapoznanie dzieci z różnymi gatunkami zwierząt żyjącymi w środowisku naturalnym i 

hodowanymi w domach (uwrażliwienie na ich potrzeby). Tworzenie warunków sprzyjających 

rozwijaniu sprawności fizycznej dzieci przez uczestniczenie w zabawach ruchowych. 

Rozwijanie umiejętności odpoczynku i relaksacji przy muzyce. 

 

Dzik - chętnie biegający kłusem, skokiem i galopem. (poznanie ciekawostek). 

 



Jałowiec – zaliczany do ziół kadzidłowych. 

 

STYCZEŃ / III Wszystkie wnuki kochają babcię i dziadka - bycie z nimi to jest gratka. 

 

Budzenie poczucia przynależności do rodziny oraz zainteresowania jej historią, wzbudzanie 

szacunku i przywiązania wobec dziadków. Zapoznawanie z kulturą i sztuką ludową wybranego 

regionu Polski. Wykorzystanie inspiracji literaturą do rozwijania ekspresji ruchowej. 

 

Sarna - ssak żyjący w grupach rodzinnych (poznanie ciekawostek). 

 

Ognik szkarłatny – bogaty w witaminę C. 

 

STYCZEŃ/IV Srebrzystą śnieżkę w rękę bierzemy – bałwanka ulepimy, jeśli zechcemy. 

 

Budzenie poczucia przynależności narodowej i patriotyzmu przez zachęcanie dzieci do 

zdobywania informacji na temat historii własnego kraju oraz wybranych elementów dawnej 

architektury. Zaspokajanie dziecięcej potrzeby ruchu i rozwijanie sprawności fizycznej przez 

uczestniczenie w zabawach ruchowych i zręcznościowych. Wspieranie dzieci w umiejętności 

rysowania, kodowania i dekodowania informacji. 

 

Kuna - słynąca z silnego terytorializmu (poznanie ciekawostek). 

 

Bluszcz pospolity – odstraszacz złośliwych chochlików. 

 

LUTY 
 

LUTY I/II ferie zimowe. 

 

LUTY / III Nie zrobi nam nic złego mroźny koniec zimy - nakarmimy głodne ptaszki, w piecu 

napalimy. 

 

Wdrażanie do dbania o własne zdrowie. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła „Ruch to 

zdrowie”. Zwrócenie uwagi na właściwe odżywianie się, higienę osobistą oraz uprawianie 

codziennego sportu. Znaczenie sportu w walce z uzależnieniami. Szkodliwość substancji 

uzależniających a uprawianie sportów i prowadzenie aktywnego trybu życia. 

 

Szop – ssak o uroczej aparycji i zachowaniu (poznanie ciekawostek). 

 

Olcha – lubiąca wilgoć. 

 

LUTY / IV Czy wam nie przyszło nigdy do głowy, że śnieg powinien być kolorowy. 

 

Znaczenie twórczości ludowej w kulturze narodowej. Zapoznanie z różnymi regionami 

ludowymi Polski, ich twórczością, muzyką i strojami ludowymi. Znaczenie rozwoju 

zainteresowań i współpracy ze środowiskiem w walce z agresją. Uwrażliwienie na piękno 

górskiego krajobrazu zimą, poznawanie góralskiej kultury (gwara, stroje ludowe, muzyka, 

taniec). Kształtowanie u dzieci zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego w 

sytuacjach trudnych, a także do znoszenia porażek bez zbędnych frustracji. 

 

Suseł – świszczący i szeleszczący gryzoń (poznanie ciekawostek). 



Czeremcha – drzewo marzycieli i lubiących czytać książki. 

 

MARZEC 
 

MARZEC / I W moim domu jest zdrowo i wesoło, bo śmiech dzieci słychać wkoło. 

 

Uświadomienie dzieciom znaczenia rodziny w życiu człowieka, budzenie szacunku oraz 

przynależności do tej grupy społecznej, rozwijanie gotowości do niesienia pomocy i służenia 

innym, kształtowanie właściwych postaw i zachowań wobec dorosłych (znajomych i obcych). 

Rozwijanie szacunku dla kobiet pracujących zawodowo i w domu. Zapoznanie dzieci z 

zawodami wykonywanymi przez kobiety. Kształtowanie umiejętności konstruowania prostych 

gier – opowiadań oraz formułowania i kodowania umów w sposób czytelny dla innych. 

 

Mysz – mistrzyni sygnałów chemicznych, wizualnych i wokalnych (poznanie ciekawostek). 

 

MARZEC / II Kiedy mroźnej zimy ludzie dosyć mają, jak ją do odejścia skłonić wymyślają. 

 

Zachęcanie dzieci do spacerów i wnikliwej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie w 

okresie przedwiośnia. Uświadomienie konieczności dostosowania ubioru do warunków 

pogodowych. Tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dzieciom wspólne twórcze 

działanie. 

 

Świstak – największy tatrzański śpioch (poznanie ciekawostek). 

 

Leszczyna – ulubione drzewo ptaków. 

 

MARZEC / III Ćwirlą pliszki i skowronki – wiosna dzwoni w leśne dzwonki. 

 

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych 

(uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie, jakie korzyści przynosi to 

człowiekowi). Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz 

kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy. Dokładne i na miarę swoich 

możliwości wykonywanie zadania ruchowego według instrukcji. 

 

Bocian czarny - klasyczny zwiastun nadejścia wiosny (poznanie ciekawostek). 

 

Barwinek pospolity – chroniący przed czarownicami i złymi duchami. 

 

MARZEC / IV, V Mama piecze ciasta i złotego baranka – my jej pomagamy od samego ranka 

(2 tygodnie). 

 

Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych. Rozwijanie samodzielności w zakresie 

samoobsługi i wykonywania prac użytecznych. Rozwijanie myślenia przyczynowo-

skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych. 

 

Bóbr – małomówny gryzoń uderzający ogonem w wodę (poznanie ciekawostek). 

 

Cebulica syberyjska – symbol wiosny. 

 

 



KWIECIEŃ 
 

KWIECIEŃ / I Wszyscy idą do doktora, taka jest chorego dola. 

 

Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników 

służby zdrowia. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem hasła „Żyjemy zdrowo”- wyrabianie 

zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne 

zdrowie. Właściwe zachowanie się na boisku w roli zawodnika. 

 

Krzyżak łąkowy – sprzymierzeniec lekarza (poznanie ciekawostek). 

 

Brzoza – drzewo wiosny i zdrowia. 

 

KWIECIEŃ / II Miesiąc ekologii – kwiecień, wtedy wiosna jest na świecie i wiosenne są 

porządki… 

 

Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania 

o nią. Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, 

powietrza). Wdrażanie do samodzielnego podziału zadań podczas pracy w grupie. 

 

Nietoperz – zapewnia równowagę w środowisku ekologicznym (poznanie ciekawostek). 

 

Wierzba – o niezwykłej zdolności do regeneracji sił. 

 

KWIECIEŃ / III Na scenie dzieją się historie zagadkowe - można do kraju baśni trafić i poznać 

światy nowe. 

 

Wprowadzanie dzieci w świat sztuki teatralnej, umożliwienie zdobywania wiedzy i 

wzbogacenia słownictwa w tym zakresie. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej. 

Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach teatralnych, dramowych i pantomimicznych. 

 

Żuk leśny – tytan pracy (poznanie ciekawostek). 

 

Jeżyna – zdrowy owoc pełen tajemnic. 

 

KWIECIEŃ / IV Pracowity pan gajowy dba, aby cały las był zdrowy. 

 

Zapoznanie dzieci ze specyfiką wybranych zawodów z najbliższego otoczenia. Wdrażanie do 

przewidywania dobrych i złych skutków sytuacji życiowych oraz uświadomienie konsekwencji 

wynikających z różnych zachowań. Upowszechnianie wiedzy na temat świąt obchodzonych w 

maju. Rozważania na temat genezy i ewaluacji ich obchodów oraz rangi. 

 

Mrówka – leśna biznesmenka (poznanie ciekawostek). 

 

Pokrzywa – pospolita roślina o niezwykłej mocy. 

 

 

 

 

 



MAJ 

 
MAJ / I Goście mili, dawno niewidziani, w lesie, na łące, nad wodą – rozśpiewane ptaki wiosnę 

wiodą. 

 

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat ptaków (poznanie nazw gatunków, 

zwyczajów, warunków życia). Budzenie zainteresowania różnymi źródłami informacji, 

zachęcanie do korzystania z albumów, encyklopedii, czasopism, Internetu. Dokładne i na miarę 

swoich możliwości wykonywanie zadania ruchowego według instrukcji. 

 

Dudek – wielki „motyl” (poznanie ciekawostek). 

 

Konwalia – trująca piękność. 

 

MAJ / II Wiosenna łąka zielona jest i kwitnąca –motyle nad nią fruwają, świerszcze koncerty 

Grają. 

 

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych przez poznanie ekosystemu łąki oraz jej 

mieszkańców. Rozwijanie wyobraźni i koordynacji wzrokowo-ruchowej w zabawach 

plastycznych i konstrukcyjnych. Wspomaganie ogólnego rozwoju fizycznego dziecka. 

 

Ropucha –miłośniczka owadów (poznanie ciekawostek). 

 

Chaber bławatek – roślina lecząca nasze oczy. 

 

MAJ / III Mieszał deszcz ze słońcem farby, by pokazać niebios barwy. 

 

 Zachęcanie dzieci do twórczej ekspresji plastycznej i swobodnego eksperymentowania z 

kolorami, palmą i linią oraz do wykorzystywania różnych technik plastycznych. Poznawanie 

zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny i lata. Współdziałanie z partnerem i 

zespołem w czasie zajęć i zabaw, przestrzeganie reguł. 

 

Żołna – najbardziej kolorowy polski ptak - (poznanie ciekawostek). 

 

Niezapominajka – pojawiająca się w pieśniach i wierszach. 

 

MAJ / IV Kiedyś mama mi mówiła, że w rodzinie drzemie siła - warto o tym się przekonać, 

by życiowe trudności pokonać. 

 

Kształtowanie u dzieci świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych jej 

członków i związanych z tym obowiązków. Uwrażliwienie dzieci na potrzebę dzielenia się z 

innymi Stwarzanie dzieciom sytuacji, w których mogą nabierać pozytywnych doświadczeń w 

prezentowaniu się na scenie i wspieranie ich w pokonywaniu tremy i nieśmiałości. 

 

Jeż – przynoszący szczęście i dobrobyt domostwu (poznanie ciekawostek). 

 

Fiołek – symbol troski. 

 

 

 



CZERWIEC  

 
CZERWIEC / I Z końca świata czy zza ściany to przyjaciel nasz kochany. 

 

Kształtowanie świadomej przynależności do narodu i kraju. Przygotowanie do zgodnego 

współżycia w Europie i Świecie, kształtowanie tolerancji wobec ludzi innych ras i kultur. 

Kulturalne zachowanie się na trybunach w roli kibica – kulturalny doping. 

 

Kret – władca ziemnych korytarzy (poznanie ciekawostek). 

 

Bez czarny – jadalny krzew zdrowia. 

 

CZERWIEC / II Las kryje w sobie tajemnic bez liku, nawet tuż obok ciebie w małym gaiku. 

 

Umożliwienie dzieciom zdobywania wiadomości na temat zwierząt żyjących w lesie. 

Kształcenie zdolności negocjowania podczas wspólnego tworzenia gier ściganek. 

Współdziałanie z partnerem i zespołem w czasie zajęć i zabaw, przestrzeganie reguł. 

 

Paź królowej – najpiękniejszy polski motyl (poznanie ciekawostek). 

 

Lipa – królowa świętych drzew. 

 

CZERWIEC / III, IV Jadą, jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat i nadziwić się nie mogą, jaki 

piękny świat (2 tygodnie). 

 

Zapoznanie dzieci z krajobrazami charakterystycznymi dla różnych regionów Polski. 

Uświadomienie konieczności objęcia ochroną niektórych gatunków roślin i zwierząt. 

Rozwijanie umiejętności wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie. Wdrażanie do 

planowania i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego. Przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć na wakacjach. 

 

Szczur wędrowny – mistrz adaptacji (poznanie ciekawostek). 

 

Robinia akacjowa – zwiastująca wakacje. 

 
 

 

 


