
 

PLAN NA CZERWIEC 

BIEDRONKI  

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

 DZIEŃ POMARAŃCZOWY -powitanie lata , gry i zabawy na świerzym powietrzu, zajęcia 
zoorganizowane na "patio" przez grupę PSZCZÓŁEK , pogadanka z dziećmi na temat lata i 
wakacji. 

 POCIĄG- zabawa dydaktyczna "proszę wsiadać drzwi zamykać" . rozmowa z dziećmi jak należy 
zachować bezpieczeństwo w podróży -co wolno a czego nie ! Dzieci wsiadają do kartonowego 
pociągu -uczymu się cierpliwości i czekania na swoją kolej. 

 NIECH ŻYJĄ WAKACJE -omówienie i oglądanie kolorowych czasopism oraz pocztówek 
przedstawiających różne miejsca,  w których można spędzić wakacje, odpocząć, poznać zabytki, 
przyrodę itd. 

 NOWALIJKI -rozmowa z dziećmi na temat letnich warzyw i owoców , jak wyglądają , jak smakują, 
jaki mają kolor i co można z nich zrobić. 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE 

 WAKACYJNY POCIĄG-odzwierciedlenie ruchem treści piosenki , zaproszenie dzieci na przejażdżkę 
pociągiem w góry, nad morze, do lasu, na łąke, wyrobienie umiejetności reagowania ruchem na 
zmiany tempa i dynamiki.  Osłuchanie dzieci z piosenką "Lato lato" i "Niech zyją wakacje" 

 ZAGADKI SŁUCHOWE- odróżnianie i nazywanie dzwięków poszczególnych instrumetów 
muzycznych np. bebenek "bum, bum" dzwoneczki "dzyn, dzyn"     itd. 

 ZABAWA ORTOFONICZNA - "odgłosy ulicy" ćwiczenie narządu mowy na zgłoskach ti, tu, dzyń 
poprzez naśladowanie odgłosów pojazdów. zabawa ruchowa z elementami biegu "samochody" 
oraz oriętacyjno pożądkowa "przejście przez ulicę". 

ZAJĘCIA ZMOTORYKI MAŁEJ 

 WODNE KREGLE -zabawa butelkami sensorycznymi w różnych kolorach , dzieci uczą sie 
koordynacji ruchowej oraz poprawnego ustawiania przedmiotu. 

 JASZCZURKA -malowanie farbami figórki jaszczurki wykonanej z masy solnej. 

 KOLOROWE WIEŻE -zabawy manipulacyjne z wykorzystaniem klocków drewnianych , budujemy 



wieże -porównywanie obiektów różniacych się wysokością - mała i duża konstrukcja. 

 LEMONIADA -praca plastyczna , odbijanie gąbeczką kostek lodu i naklejanie kolorowych rureczek 
na szklankę z lemoniadą. 

 

ZAJĘCIA POZNAWCZE 

 DZIECI NA CAŁYM ŚWIECIE -pracaz serią obrazków, oglądanie obrazków przedstawiających dzieci 
różnych ras w charakterystycznych strojach : dziecko japońskie-w kimonie, arabskie -w galabii, 
hinduskie-w sari, eskimoskie -w kożuchu, indiańskie- z pióropuszem. Opisywanie strojów oraz 
różnych odcieni skóry , zrozumienie, że wszystkie dzieci na całym świecie chcą się bawić, uczyć i 
mieć swoje prawa i obowiązki. 

 AUSTRALIA -poznajemy zwierzęta Australli ,żyją tam wyjątkowo interesujące zwierzęta których 
nie znajdziemy w żadnym innym zakontku świata . przedstawianie rysunków zwierząt i ich 
omawianie.  Kangury, Koala,Diabeł Tasmański, Wombat, Dziobak itd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 


