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Miesiąc WRZESIEŃ 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

3.09. – 
7.09. 

Witamy w szkole, 
witamy w świetlicy. 

Zasady  
bezpiecznego 
poruszania się 
po świetlicy 
szkolnej. 

Rymowanki – 
zabawy 
integracyjne 
„Humorek 
kolorek”. 

Nauka piosenki 
powitalnej 
„Witaj szkoło”. 

„Wakacyjne 
wspomnienia” -
rysunek 
kredkami. 

„Sposób na 
wakacje Bolka i 
Lolka” 

Gry i zabawy 
na boisku 
szkolnym. 

Konkurs znajomości 
imion nowych 
koleżanek i kolegów. 

10.09. – 
14.09. 

Poznajemy zasady 
obowiązujące w 
świetlicy szkolnej. 

Świetlicowy 
savoir – vivre 
i regulamin. 

„Uczniowski BON 
TON - Sytuacyjne 
rymowanki 
edukacyjne” 
E. i W. 
Szwajkowscy. 

Piosenki 
autorstwa 
Cezarego 
Cesarz. 

„Świetlicowa 
rodzinka” - praca        
wspólna 
z wyciętych 
zarysów dłoni. 

„Było sobie 
życie” 

Tor przeszkód. 
Konkurs skoków 
przez skakankę. 

17.09. – 
21.09. 

Bezpieczna droga 
do szkoły. 

Zachowanie 
bezpieczeństwa 
w domu, szkole 
i na drodze. 

B. Gawryluk 
„Mali 
bohaterowie” 

Piosenka 
„Bezpieczna 
droga z radami 
Sponge Boba”. 

 . 

Scenki sytuacyjne 
- kolorowanki 
edukacyjne. 

„ Mikołajek” 
Gry i zabawy 
 na boisku 
szkolnym. 

Konkurs znajomości 
przepisów ruchu 
drogowego. 

24.09. – 
28.09. 

Powitanie jesieni. 

Dbamy o 
zdrowie i 
odpowiedni 
strój jesienny. 

Jesienna poezja 
J. Brzechwy, J. 
Tuwima, A. 
Oppmana. 

Piosenka „Idzie 
lasem Pani 
Jesień”. 

„Jesienne liście” – 
wspólna praca 
metodą frottage 
w postaci drzewa. 

„ Wakacje 
Mikołajka” 

Spacer – 
szukanie oznak 
jesieni. 

„Krajobraz Pani 
Jesieni” - 
wykorzystanie 
suchych liści i innych 
materiałów 
przyrodniczych. 



 

 

 

Miesiąc PAŹDZIERNIK 
Tydzień Temat tygodnia 

Pogadanka 
BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

1.10. – 
5.10. 

Zwierzęta wokół 
nas. 

Zwrócenie 
uwagi na 
zmiany 
zachodzące  
w przyrodzie . 
 

Terapeutyczne 
„Bajki sadów 
 i lasów” 
B. Kołodziej. 

Piosenka 
„Była sobie 
żabka mała”. 

„Jeż” - 
wykorzystanie 
drewnianych wiór 
ołówków i 
kredek. 

„Zwierzogród” 

Zabawy 
oddechowo – 
relaksacyjne z 
piórkiem. 

Quiz dotyczący 
świata zwierząt. 

8.10. – 
12.10. 

Kto pracuje  
w szkole? 
 

 Szanujemy 
wszystkich 
pracowników 
szkoły. 
 

Wiersze i 
rymowanki dla 
nauczycieli. 

Zabawy 
rytmiczne z 
bębnem i 
innymi 
instrumentami. 

Projekt  mojego 
ulubionego 
nauczyciela. 

„Mały rycerz 
Trenk” 

Gimnastyka 
ogólnorozwojowa. 

Konkurs na najlepsze 
życzenia  
dla nauczycieli. 

15.10. – 
19.10. 

Bez złości mamy 
więcej radości. 

 
 „Uczymy się 
żyć w 
przyjaźni”. 
 
. 

W. Kołyszko 
„Garść radości, 
szczypta złości”. 

Piosenka Arki 
Noego 
„Nieidealna”. 

„Moje serce jest 
dobre” -praca 
plastyczna w 
formie serca  oraz 
„Pudełko złości”. 

„Na fali” Zabawy z piłką. 

„Mój posąg” - 
konkurs z 
wykorzystaniem 
plasteliny.  

22.10. – 
26.10. 

Książka na 
niepogodę. 

Zachęcanie 
spędzania 
wolnych chwil 
z książką. 

A. Kozłowska 
„Bajki, które 
leczą”. 

Słuchanie 
piosenek 
których 
bohaterami są 
postacie 
bajkowe. 

Zakładki do 
książki. 

„Emotki” 
Zabawy 
relaksacyjno – 
oddechowe. 

Konkurs plastyczny 
„Zakładka do książki”. 



 

 

Miesiąc LISTOPAD 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

29.10. – 
2.11. 

Dzień Wszystkich 
Świętych i 
Wszystkich 
Zmarłych”. 

Zachowanie 
ostrożności 
podczas pobytu 
na cmentarzu. 

„Szara godzina” 
E. Szelburg-
Zarembina. 

Odczuwanie 
muzyki- 
określanie 
nastroju  
do wybranych 
utworów 
muzycznych. 

„Moje drzewo” - 
malowanie nitką. 

„Gdzie jest 
Dory?”. 

Spacery 
jesienne. 

 „Listopadowe 
drzewa” - konkurs 
malarski wykonany 
pastelami suchymi. 

5.11. – 
9.11. 

Narodowe Święto 
Niepodległości. 

Gawęda -Kto to 
jest patriota? 
Wzmacnianie 
tradycji 
narodowych. 

Nauka wierszyka 
„ Kto ty jesteś?”. 

Nauka słów i 
melodii 
Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Wyklejanie 
symboli 
narodowych za 
pomocą kuleczek 
bibułkowych. 

„Voiana” 
Zabawy w rytm 
muzyki 
marszowej. 

Quiz dotyczący  
tradycji i symboli 
narodowych. 

12.11. – 
16.11. 

W zdrowym ciele 
zdrowy duch. 

Rozmowa na 
temat potrzeby 
mycia warzyw i 
owoców przed 
spożyciem. 

Rymowanki na 
temat zdrowego 
stylu życia. 

Nauka piosenki 
„Witaminki  
dla chłopczyka 
i dziewczynki”. 

„Zdrowa pizza” – 
wykorzystanie 
papieru 
kolorowego 
i plasteliny. 

 „Ubu poznaje 
świat. 
Poznajemy 
najzdrowsze 
warzywa 
na świecie”. 

Zabawy ruchowe 
na placu zabaw. 

Turniej zabaw i gier 
ruchowych. 

19.11. – 
23.11. 

Dzień pluszowego 
misia. 

Szanujemy 
nasze zabawki. 

„Miś Uszatek 
i Przyjaciele” 
Czesław 
Janczarski. 

Nauka piosenki 
„ Pluszowy 
Miś”. 

„Portret mojego 
misia” – origami 
plaskie. 

 „Wielki 
niedźwiedź”. 

Zabawa w „Stary 
niedźwiedź 
mocno śpi”. 

„Mój przyjaciel 
pluszowy miś” – 
konkurs szycia. 



 

 

6.11. – 
30.11 

Katarzynki i 
Andrzejki. 

Zachowanie 
bezpieczeństwa 
podczas 
zabawy 
andrzejkowej. 

Garść 
andrzejkowych 
zwyczajów. 

Dyskoteka 
andrzejkowa. 

„Zgadnij o czym 
myslę!” – 
wydrapywanki. 

„Delfin Plum”. 
Gimnastyka przy 
muzyce. 

Konkurs taneczny. 

Miesiąc GRUDZIEŃ 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

3.12. – 
7.12. 

Mikołajki. 

Zachowanie 
bezpieczeństwa 
podczas zabaw 
w sali i na 
boisku 
szkolnym. 

Rymowanki – 
zgadywanki z 
okazji mikołajek. 

Nauka piosenki 
„Święty 
Mikołaj”. 

„Bombki, choinki, 
aniołki i in.” –
ozdabianie, różne 
techniki.  

„Uczeń 
Świętego 
Mikołaja”. 

Zabawy 
rytmiczne 
przy muzyce. 

„Śniegowe 
meteoryty” - konkurs 
na świeżym 
powietrzu. 

10.12. – 
14.12. 

W oczekiwaniu na 
Święta Bożego 
Narodzenia.  

Przestrzeganie 
zasad 
bezpieczeństwa 
podczas zabaw 
i zajęć 
na śniegu. 

Czytanie 
wigilijnych 
opowieści i 
wierszy. 

Słuchanie, 
śpiewanie 
kolęd  
i pastorałek. 
Nauka 
wybranej 
piosenki 
świątecznej. 

„Szopka 
betlejemska” – 
praca wspólna, 
techniki łączone 
np. quilling, 
origami. 

„Elf – 
rozśpiewane 
święta”. 

Zimowe zabawy 
na śniegu. Rzut 
śnieżkami do 
celu. 

Wybrana ozdoba 
choinkowa, technika 
dowolna. 
  

17.12. – 
21.12. 

Świąteczne radości. 

Doskonalenie 
umiejętności 
składania 
życzeń-  
bezpieczne 
spędzanie 

Słuchanie i 
wspólne czytanie 
wierszy o 
tematyce 
świątecznej. 

Słuchanie i 
śpiewanie 
kolęd zespołu 
„Arka Noego”. 

„Choinkowe 
zabawki” – 
filcowe szycie. 

 „Historia 
Bożego 
Narodzenia”.  

Gry i zabawy 
ruchowe na 
śniegu.  

Konkurs „Bombka na 
choinkę” technika 
dowolna. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

świąt. 
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Miesiąc STYCZEŃ 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

1.01. – 
4.01. 

Witamy Nowy Rok. 

„Poświąteczne 
wrażenia”- 
rozmowa  
z dziećmi jak 
spędziły święta. 
Zachowanie 
bezpieczeństwa 
w czasie 
zabawy 
sylwestrowej. 

Czytanie „Bajek 
na cały rok. 

Śpiewanie 
„Trzech królowie 
jadą” i innych 
ulubionych 
pastorałek  przy 
akompaniamencie 
bębnów. 

Kolędnicy – praca 
origami. 

„Nowe szaty 
króla” 

„Śnieżki” - 
zabawy 
taneczne.  

Konkurs  „Kalendarz 
na Nowy Rok” 

7.01. – 
11.01. 

Wesoły karnawał 

Rozmowa  
o karnawale. 
Zasady 
zachowania 
podczas 
zabawy 
tanecznej. 

B. Nadia 
„Marysia i strój 
karnawałowy”. 

Wspólne 
śpiewanie 
utworów 
dyskotekowych. 

Tworzenie 
biżuterii 
karnawałowej. 

„Madagarskar”. 

Zabawy 
taneczne, granie 
na bębnach i 
innych 
instrumentach 
rytmicznych.. 

Konkurs na 
najpiękniejszą maskę 
karnawałową. 

14.01. – 
18.01. 

Zimowe baśnie 

Zachowanie 
bezpieczeństwa 
w czasie zabaw 
na śniegu i 
lodzie. 

B. Gawryluk 
„Mali 
bohaterowie”. 

Nauka piosenki 
„Zima, zima, 
zima”. 

Zimowy pejzaż- 
makieta z 
wykorzystaniem 
recyklingu np. 
styropianu 

„Express 
polarny”. 

Lepienie 
bałwanka i 
innych postaci 
na śniegu. 

Konkurs: Rzut kuli  
do celu. 

21.01 – 
25.01 

Nasi Dziadkowie 

Bezpieczne 
zabawy i gry 
podczas ferii 
zimowych 

„Wyprawa do 
dziadków”  
M. Brody - Bajak 

„Dzień babci i 
dziadka” – nauka 
piosenki 

Wykonanie 
laurek o kształcie 
kubka z kwiatami. 

„Piaskowy 
dziadek i 
zaginiony 
piasek snów”. 

Przepisy 
kulinarne na 
smakołyki 
naszych babci i 
dziadków. 

Konkurs recytatorski 
na najpiękniejsze 
życzenia dla 
dziadków. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Miesiąc LUTY 
Tydzień Temat tygodnia 

Pogadanka 
BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

11.01. – 
15.02. 

Walentynki – święto 
miłości! 

Uczucia a 
postawy, myśli 
a zachowania 
– pogadanka. 

Czytanie 
fragmentów 
książki „Uczucia, 
co to takiego?” 

Nauka piosenki 
„Wszystko mi 
mówi…” 
Skaldów. 
 

Manualne 
przygotowanie 
niespodzianki z 
papieru i wstążek 
dla kochanej 
osoby. 

„Mój przyjaciel 
Hachiko” 

Spacer zimowy. 
Zabawy na 
śniegu. 

Konkurs na 
największą budowlę z 
klocków w kształcie 
serca 

18.02. – 
22.02. 

Gry planszowe a 
komputer 

Gry i ich 
rodzaje – czy 
wszystko co 
przyjemne 
daje korzyść? 

Z. Staniszewska 
„Dzieci w sieci, 
czyli dobre 
maniery w 
internecie” 

„Drzewo pełne 
kolorowych 
dzwięków” - 
gramy na 
bębnach, 
tykwach i 
grzechotkach 

Szycie pokrowca 
na telefon dla 
rodziców z filcu. 

„.Ostatni 
traper”. 

Poranna zabawa 
ruchowa z 
wierszykiem 
„Prawa noga”. 

Pomysł na ciekawa 
grę planszową 
zainspirowana fabułą 
książki lub filmu. 

25.02. – 
1.03. 

Radości i smutki. 
Nasze zabawki. 

Szanujmy gry i 
zabawki! – 
przypomnienie 
świetlicowych 
zasad. 

Wysłuchanie 
opowiadania 
 E. Zubrzyckiej 
„Po co się 
złościć” 
 
 

„Nasza szkoła” 
B. Wierzbickiej 

Nauka 
szydełkowania. 
Wykonanie 
podstawki pod 
kubek. 

„Blask tęczy” 

Zdrowy sen – 
dlaczego jest 
ważny 
odpowiedni 
wypoczynek. 

„Jestem inżynierem” 
- plastelinowy 
konkurs na 
stworzenie zabawki. 



 

 

 Miesiąc MARZEC 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

4.03. – 
8.03 

Kwiaty dla kobiet 
małych i dużych. 

Zasady 
zachowania dam 
i gentlemanów. 
Bezpieczeństwo 
podczas 
masowych 
imprez 
sportowych. 

Opowieści o 
kobiecych 
dokonaniach we 
wszystkich 
dziedzinach 
życia. 

Nauka prostej 
piosenki 
obcojęzycznej 

Broszka na 
dzień kobiet” – 
szycie z 
wykorzystaniem 
filcu i koralików 

Film 
zaproponowany 
przez 
dziewczynki. 

Skoki przez 
skakankę. 

Przegląd 
piosenki w 
świetlicy 

11.03. – 
15.03. 

W świecie robotów. 

Przypomnienie 
zasad 
korzystania z 
klocków i innych 
zabawej w 
świetlicy 
szkolnej. 

„Ernest – robot, 
który chciał 
braciszka” z cyklu 
„Nasze bajki” 

Sluchanie piosenki 
„Lonely tunes 
show – Zwariowan 
melofdia, robot co 
serce ma”. 

„Mozaika – 
robotyka” – 
tworzymy 
mozaikę z 
piankowych 
kwadracików. 

Bajka edukacyjna 
„Mój przyjaciel 
Necio” 

Zabawa 
ruchowa 
„Budujemy 
wieżę” 

Konkurs na 
oryginalny 
robot z 
klocków. 

. 18.03. 
– 22.03. 

Wodni odkrywcy 

Rozmowa o 
potrzebie 
właściwego 
korzystania z 
wody. 

P. Karskiego „W 
morze”. 

Wspólne 
śpiewanie krótkiej 
piosenki „Było 
morze, w morzu 
kołek..”  

„Warszawska 
Wisła” – praca 
plastyczna 
collage 

„Miś Yogi”. 
 

Relaksacja 
przy 
dźwiękach 
odgłosów 
morza i 
deszczu. 

„Natura a 
kultura” – quiz 
ekologiczno - 
savoir – vivre 

25.03. – 
29.03. 

Latynoskie podróże 

Pogadanka na 
temat 
bezpieczeństwa 
w podróży. 

Wspólne 
oglądanie i 
czytanie książek z 
serii „Nela mała 
reporterka”. 

Nauka krótkiej 
piosenki 
hiszpanojęzycznej., 
wykorzystanie 
bębnów i 
grzechotek. 

Tworzenie 
grzechotek z 
puszek po 
napojach i 
grochu. 

 „Jak wytresować 
smoka”. 

Tańce przy 
muzyce 
flamenco. 

Konkurs 
manualny 
„Kolorowe 
drzewka” 
 z 
wykorzystaniem 
drucików i 
korali. 

 



 

 

 

 

Miesiąc KWIECIEŃ 

Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 
Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

1.04. – 
6.04. 

Światowy Dzień 
Książki 
 

O kulturalnym 
zachowaniu się 
w czytelni w 
bibliotece. 

Przeglądanie 
ulubionych 
książek, 
przybliżenie ich 
treści. 

„Wiosna”  
M. 
Ostrowskiej 

„Książka 
przyjacielem” - 
quilling 

„Biały kieł” 
Futbol na 
boisku 
szkolnym. 

Quiz dotyczący 
ulubionych postaci  
występujących w 
klasycznych baśniach. 

8.04. – 
12.04. 

Piękno kosmosu! 

Zasady 
bezpieczeństwa 
podczas 
podróży. 
 

Czytanie i 
przeglądanie 
książek o 
tematyce 
astronomicznej i 
astronautycznej. 

„Kosmożabka” 
– wspólne 
śpiewanie 
piosenki  

„Łazik 
marsjański a 
księżycowy” – 
tworzenie 
makiet 

„Układ 
słoneczny”  - 
film 
edukacyjny. 

„Meteoryty” – 
skoczne 
zabawy 
kształtujące 
refleks 

Quiz astronautyczny 
połączony z wystawą 
prac o kosmicznych 
pojazdach. 

15.04. – 
19.04. 

Wielkanoc tuż tuż.. 
 

Savoir vivre 
podczas 
rodzinnego 
spędzania Świąt 
- pogadanka  
 
 

 
„Wielkanocne 
opowieści. 101 
bajek”. 
 

Pisanki, 
kraszanki, 
skarby 
wielkanocne – 
słuchanie 
piosenek 
świątecznych 
 

”Filcowy 
baranek” – 
kreatywne 
wycinanie i 
szycie 

„Dwaj bracia” 

Smakołyki a 
obżarstwo – 
przypomnienie 
mądrych 
zasad. 
 

Zawody z łyżką i piłeczką. 
 
 
 



 

 

23.04. – 
26.04. 

Nasza planeta 
Ziemia 
 

Rozmowa o 
zasadności i 
konieczności 
segregowania 
odpadów. 

Czytanie „Bajki 
sadów i lasów” 
B. Kołodziej.  

„Ziemia wyspa 
zielona” 

„Hałas szkodzi 
zdrowiu” – 
wykonanie 
plakatu 
edukacyjnego 

Film 
„Fantastyczny 
Pan Lis”. 

Gry zespołowe 
na szkolnym 
boisku – 
rzucanka 
siatkarska. 

„Dookoła Ziemi” - bieg 
na czas dookoła boiska. 

29.04 – 
30.04 

Poznajemy majowe 
święta 

O patriotycznej 
postawie wobec 
świat 
narodowych.  

„Moja ojczyzna” 
i inne wiersze J. 
Wybieralskiej 

Teledyski 
zespołu 
Horytnica np. 
„Mój hymn” 

Wydzieranka 
patriotyczna w 
formie parasola. 

„Zebra z klasą” 

 
„Światowy 
dzień tańca” – 
zabawy 
taneczne. 
 
 

Quiz patriotyczny. 

 

 

 

Miesiąc MAJ 
Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP 

Edukacja 
czytelnicza 

Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

6.05. – 
10.05. 

 
 
 
Podróże po Europie. 
 

Bezpieczeństwo 
podczas 
wycieczek. 
Postępowanie w 
przypadku 
odłączenia się od 
grupy. 

 
 
„Nela 
podróżniczka” -  
czytanie i 
oglądanie 
wybranego cyklu 
opowieści 
 

Nauka 
piosenek o 
tematyce 
wiosennej 

Tworzenie 
makiet 
słynnych 
budowli 
europejskich  

Film  „Puffin 
rock”. 

Skoki przez 
skakankę. 

Przegląd 
piosenki w 
świetlicy. 



 

 

13.05. – 
17.05. 

Międzynarodowy dzień 
rodziny. 

Co to jest 
rodzina? 
Dbamy o 
kulturalne 
zachowanie w 
stosunku do 
członków 
rodziny. 

Czytanie 
fragmentów 
książki 
„Matylda”. 
Charakterystyka 
rodziny głównej 
bohaterki. 

Nauka 
piosenki 
„Wesoła 
rodzinka”. 

„Moja rodzina” 
– szycie 
laleczek na 
patyku .  

„Blask tęczy”. 
 

Aktywności 
fizyczne dla 
całej rodziny – 
propozycje do 
wdrażania w 
domu. 

Pacynkowy 
teatrzyk – 
konkurs 
aktorski z 
wykozystaniem 
uszytej przez 
siebie laleczki 

20.05. – 
24.05. 

Serce dla Mamy. 

Wdrażanie do 
okazywania 
szacunku i 
miłości do 
mamy. 

„Uczucia” D. 
Walden 

„Moja mama” 
z serii „Baju 
baju”. 

Wykonywanie 
biżuterii dla 
Mamy ( 
kolczyki, 
branzoletka, 
naszyjnik ) 

Film „Sekrety 
morza”. 

„Moja mama 
lubi tańczyć” – 
zabawy z 
muzyka 
rozrywkową. 

Konkurs na 
najpiękniejsze 
plażowe 
kolczyki dla 
Mamy 

27.05. – 
31.05. 

W świecie maszyn i 
pojazdów 

„Jestem 
odpowiedzialny i 
mam swoje 
prawa” – jak 
wzywać pomoc, 
przypomnienie 
numerów 
alarmowych. 

Czytanie 
 „Mam prawo” 
G. Kasdepke 

Nauka 
piosenki 
„Wszystkie 
dzieci nasze 
są”. 

„Droga pełna 
pojazdów” – 
wspólna praca 
na wielkim 
formacie, 
techniki 
łączone 

„Zygzak 
mcqueen” 

Zabawy 
ruchowe na 
szkolnym 
placu zabaw. 

Zawody 
indywidualne 
na placu zabaw 
– np. bieg z 
balonem, z 
łyżką i piłeczką. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miesiąc CZERWIEC 

Tydzień Temat tygodnia Pogadanka BHP Edukacja czytelnicza 
Edukacja 
muzyczna 

Edukacja 
plastyczna 

Edukacja 
filmowa 

Edukacja 
zdrowotna 

Konkurs 

3.06. – 
7.06. 

Jak pięknie być 
dzieckiem! 
 

„Obowiązki i 
prawa dziecka” 

G. Kasdepke „Mam 
prawo” 

Wspólne 
śpiewanie 
piosenki M. 
Jeżowskiej 
„Wszystkie 
dzieci nasze są”. 

„Recyklingowy 
stworek” – 
wykonanie 
figurek z 
odpadów np. 
plastikowych 
butelek itp. 

„Król lew”. 
Ćwiczenia na 
świeżym 
powietrzu.  

„Dzieci świata” 
- konkurs 
piosenki 
dziecięcej. 

10.06. – 
14.06. 

Razem z Tatą. 
Tydzień afrykański. 

„Międzynarodowy 
Dzień Pomocy 
Dzieciom 
Afrykańskim”  

R. Rusinek „W świecie 
bajek, przysłów i 
złotych myśli 
środkowoafrykańskich” 
 

Tańce 
afrykańskie z 
wykorzystaniem 
gry na 
instrumentach 
perkusyjnych. 

„Koszula i 
krawat Tatusia” 
- origami 

Film o 
afrykańskiej 
przyjaźni 
„Duma: podróż 
do domu”. 

Dwa ognie – 
ćwiczenia z 
piłkami. 

„Ja i mój 
przyjaciel 
bęben” – 
konkurs na 
najciekawszy 
utwór 
rytmiczny. 

17.06. – 
2.06. 

Bezpieczne wakacje 

Baw się i bądź 
bezpieczny – 
prezentacja 
Unicef. 

E. Zubrzycka „ 
Marudek i Pogodek na 
wakacjach czyli jak być 
szczęśliwym”. 

Wspólne 
śpiewanie 
piosenki 
„Wakacje, znów 
będą wakacje”                                   

Wykonywanie 
żaglówek z 
papieru. 

„Lassie” 

Pij wodę! 
Przypominanie 
o odpowiednim 
nawodnieniu 
podczas wysiłku 
i upałów. 

Konkurs 
wokalny 
„Piosenka 
wakacyjna”. 

 


