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Plan pracy na miesiąc czerwiec  

„Krasnale” 

Krąg tematyczny: „Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany”. 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

✓ Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka. 

✓ Budzenie zainteresowania literatura dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie 

opowiadań. 

✓ Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz 

ćwiczenia organizowane i spontaniczne. 

„Razem” – wiersz M. Strzałkowskiej. 

„Dwaj przyjaciele” –słuchanie opowiadania H. Bechlerowej. 

Kaczorek Kwak bardzo chciał mieć przyjaciela. 

A jaki ma być ten twój przyjaciel? – pyta ciekawie kogucik Filon. 

Wierny. To musi być najwierniejszy przyjaciel. 

Nie wiem, co to znaczy „wierny”, wytłumacz mi – prosi Filon. 

Wierny, to znaczy, że jak mnie napadnie wilk, to przyjaciel mnie obroni. 

A jeżeli jego napadnie wilk albo inny zwierz? 

To ja go wtedy obronię. 

Kogucik zamyślił się. 

To ja będę twoim przyjacielem, chcesz? 

Chcę. I nie opuścisz mnie nigdy? 

Nigdy! A jeżeli znajdę smacznego robaczka w wodzie, to ci dam. 

A ja, gdy znajdę ziarenko w ziemi lepsze od innych, to na pewno będzie dla ciebie. 

Wzięli się pod skrzydła i wszędzie chodzili razem. Cokolwiek kogucik powiedział, 

kaczorek mu zaraz przytakiwał: – Tak, tak, tak! 

Nigdy sie nie rozłączymy? – pytał Filon. 

Nigdy! – odpowiadał kaczorek. 

Nigdy! – powtarzał kogucik. 

Jednego ranka, trzymając sie pod skrzydełko, opowiadali sobie różne ciekawe historie. 

A tu wyrwał sie z budy Fik. Zaszczekał, zawarczał goni przyjaciół, aż biało na drodze 

od kurzu! Pędził ich drogą, pędził łąką, aż nad staw. 

Kwak pierwszy zobaczył wodę. 

Ratujmy sie! – krzyknął i chlup! do wody. 
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A kogucik? Kogucik pływać nie umiał. Dopadł go Fik, potarmosił mu skrzydła, 

nastraszył szczekaniem i wrócił do budy. 

Kwak już wyszedł zwody i otrzepywał pióra. 

Ach, kaczorku kochany, przed wilkiem miałeś mnie bronić – skarżył się kogucik. 

Zawstydził sie Kwak. 

Tak, tchórz jestem. Ale bo też ten Fik szalał tak, że zupełnie głowę straciłem! Ale na 

drugi raz będzie inaczej. 

Na drugi raz Fik wyglądał z budy, patrzył na kury i kaczki i mruczał zły: 

Kwacze to, gdacze, rozumu za grosz nie ma! Przepędzę! 

A właśnie Kwak i Filon przechadzali się znowu w wielkiej przyjaźni. Puścił się za 

nimi Fik. Kurz sie wzbił do góry, frunęło wysoko kogucie pióro, kaczorek trzepotał 

skrzydłami i uciekał. 

Ale na krótkich kaczych nóżkach niedaleko uciekł. 

Kogucik dopadł płotu. 

Ratujmy sie! – krzyknął i już był na płocie. 

Z płotu skoczył na dach szopy. Tu Fik go nie doścignie. 

A kaczorek? Kaczorek nie umiał fruwać na płot. Zapędził go Fik aż w pokrzywy, 

nastraszył i wrócił zziajany do budy. 

Kogucik sfrunął z dachu. 

Kaczorek pokiwał głowa. 

Przed wilkiem miąłeś mnie ratować, a tymczasem... 

Ach, bo ten Fik to takie szalone psisko! Tyle hałasu narobił, że straciłem głowę.  

Ale na drugi raz... 

Na drugi raz może Kwak nie ucieknie do wody, może kogucik nie frunie na dach. 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

„Rodzinna wycieczka” – piosenka do zabaw muzyczno – ruchowych. 

1. Wyjeżdżamy na wycieczkę 

naszym samochodem, 

kiedy siadam w foteliku zaczynam przygodę.  

Ref. Rodzinna wycieczka 

na czterech kółeczkach!  

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy!  

2. Droga wije się przez pola, 

lasy i miasteczka, 

z mostu widać jak turyści płyną na łódeczkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


str. 3 

 

Ref. Rodzinna wycieczka 

na czterech kółeczkach!  

Zapinamy pasy,  

jedziemy na wczasy!  

3. Na poboczu stoją znaki 

jazdę ułatwiają, 

dzięki nim podróżujący 

cel swój osiągają.  

Ref. Rodzinna wycieczka 

na czterech kółeczkach! 

Zapinamy pasy, jedziemy na wczasy! 

 

Krąg tematyczny: „Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści”. 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

✓ Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności 

językowych, wzbogacanie słownictwa. 

✓ Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego  

i odległego – egzotycznego. 

✓ Ćwiczenia ortofoniczne rozwijające mięsnie narządów mowy. 

✓ Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym. 

✓ Wspieranie samodzielnych twórczych działań dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=YncKUpUZpaI 

 

„Pięć Małych Małpek” – piosenka. 

1. Pięć Małych Małpek. 

Skakało na łóżku, małych małpek pięć, 

nagle jedna spadła, i potłukła się. 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy, 

 że skakać na łóżku, zabronione jest. 

 

2. Cztery małpki skaczą, głośno śmieją się 

ale jedna spadła, i potłukła się. 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy, 

że skakać na łóżku, nie pozwala się. 

3. Trzy uparte małpki, i skakanie jest. 

Znowu jedna spadła, i potłukła się. 

Mama do doktora, dzwoni i słyszy,  

że skakać na łóżku, nie zezwala się. 

4. Dwie wesołe małpki, skakać im się chce. 

Znowu jedna spadła, i potłukła się. 

Mama do doktora, dzwoni i słysz,  

że skakać na łóżku, niebezpieczne jest. 

https://www.youtube.com/watch?v=YncKUpUZpaI
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5. Jedna małpka skacze, i wygłupia się. 

Ale w końcu spadła, i potłukła się. 

Mama do doktora, dzwoni i słysz,  

że skakać na łóżku, nie pozwala się. 

6. Już nie skaczą małpki, łóżko puste jest. 

Żadna już nie spada, nie rozbija się. 

Mama do doktora, dzwoni i słysz,  

że małpki hop do łóżka, pora spania jest. 

 

„Gdzie był Krzyś” - wiersz Z. Bronikowskiej. 

 

- Gdzie byłeś Krzysiu? 

- Daleko…. 

W Afryce, nad rzeką Nilem! 

A dwa kroki przede mną 

kąpały się dwa krokodyle! 

Były takie olbrzymie, 

paszcze miały szerokie 

jak bramy. 

Nie wierzysz? No to proszę, 

Możesz zapytać mamy! 

A potem hipopotam 

po szyję wylazł z błota, 

aż śmiały się goryle. 

Słonie biegały jak konie! 

Były zebry, żyrafy, szakale! 

A ja –Nie bałem się wcale. 

Siedziałem obok mamy 

i patrzyłem… patrzyłem…. 

Małpy jadły figi i daktyle, 

Nosorożec bawił się w strumieniu, 

a tygrysy leżały pod palmą. 

I lwa widziałem, 

A jakże! 

I chociaż było ciemno, 

nie bałem go się także. 

Ale zabłysło światło 

i ludzie zaczęli uciekać! 

Ja chciałem jeszcze zostać, 

chciałem jeszcze poczekać, 

ale mama….. 

- O czym ty mówisz Krzysiu? 

To ci się chyba śniło. 

Skądże? 

Naprawdę to widziałem! 

To wszystko w kinie było. 
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Krąg tematyczny: „Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?” 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne: 

✓ Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia 

organizowane oraz samodzielne. 

✓ Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach 

krajobrazów. 

✓ Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą, jako źródła marzeń, 

przeżyć i doznań. 

✓ Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się 

wakacji. 

29 Piłka i chmurki.mp3 - cz 2 - trzylatki - martap.mielec - Chomikuj.pl 

 

 

 „Piłka i chmurki” – tekst piosenki. 

 

1. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę a na chmurze 

 niebieskiej spały małe pieski (hau, hau, hau). 

2. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę a na chmurze  

czerwonej bujały się wrony (kra, kra, kra). 

3. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę, a na chmurze  

zielonej słoń zbudował domek (tru, tu, tu). 

4. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę a na chmurze 

żółtej prały szalik żółwie (chlap, chlap, chlap). 

5. Leci piłka w górę, uderzyła w chmurę a z tej chmury 

 różowej deszczyk leci na głowę (kap, kap, kap). 
 
 

,Jedziemy na wakacje” – Cz. Janczarski 

 

1. Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę. 

  

2. Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze. 

  

3. Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, za mgłą, za obłokiem. 

                                

4. Jedziemy na wakacje. Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, czekaj na nas w borze! 
 
 

http://chomikuj.pl/martap.mielec/cz+2+-+trzylatki/29+-+Pi*c5*82ka+i+chmurki,2077233112.mp3(audio)
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„Wakacje" – wiersz. 

 

Pojedziemy na wakacje razem z mamą, razem z tatą. 

Zabierzemy piłkę, namiot i skakankę. Co ty na to? 

Słońce, woda, las już czeka wszystkie dzieci woła. 

Zabawimy się wesoło przed powrotem do przedszkola. 
 

Życzymy wspaniałych wakacji, dobrego odpoczynku i dużo słoneczka, Panie z oddziału „Krasnale”. 


