
Plan Pracy 
 

Czerwiec 2019 Grupa Wiewiórki 
 

 
 
Zajęcia dydaktyczne 
 

1. 21.o6.2019 "Powitanie lata" Dzień żółty – uroczyste powitanie lata, dzieci 
przychodzą do złobka ubrane na żółto – prowadzi grupa Pszczółki ; uczymy się 
piosenki "Lato, lato – Haliny Kunickiej 

2. Cykliczne zajęcia "Poznajemy Świat" – nabywanie wiadomości o kulturach, 
tradycjach i życiu ludzi z różnych zakątków świata: Indianie, Eskimosi, Ludy 
Afrykańskie, Japonia 

 
Zajęcia terapeutyczne 
 

1. Hortieterapia – robimy "Lasy w słojach" (hortieterapia to terapia ogrodem, która 
poprawia nastrój i obniża poziom stresu. Bazuje na naturalnej potrzebie kontaktu z 
naturą 

2. Bajkoterapia – spotkanie z bajką relaksacyjną "Bajka o małym misiu Bimbo" 
Eweliny Simoniuk 

 
Kształtowanie nawyków 
 

1. Doskonalenie umiejętności sygnalizowania potrzeb fizjologicznych komunikatem 
werbalnym 

2. Wpajanie nawyku "Czystych rączek" 
 
Zajęcia ruchowe 
 

1. Zabawy animacyjne z wykorzystaniem chusty animacyjnej, tunelu oraz kostki 
edukacyjnej xxl 

2. Ćwiczenia gimnastyczne według metody Weroniki Sherborne (rozwijanie 
wzajemnych kontaktów, opanowanie lęków i emocji) maszerowanie, bieganie, 
kołysanie, ćwiczenia w parach 

 
Zajęcia umuzykalniające 
 

1. Muzykoterapia – wprowadzenie muzyki klasycznej, granie na instrumentach oraz 
taniec według metody Carla Orffa 

2. "Mini Disco" – tańczenie ukladów choreograficznych do utworów "Woogie-Boogie", 
"Chocolate", "Baby Shark", 'Pomagator", "Ram-Sam-Sam" 



 
Zajęcia plastyczno - sensoryczne 
 

1. "Kolorowe kaktusy" – malowanie paluszkami 
2. "Wesołe ośmiornice" – praca plastyczna z wykorzystaniem kolorowych cekinów i 

pasków bibuły 
 
 

 
 
 
 

Lato, lato – Halina Kunicka 
 

Lato, lato, lato czeka 
Razem z latem czeka rzeka 

Razem z rzeką czeka las 
A tam ciągle nie ma nas 

 
Lato, lato, nie płacz czasem 

Czekaj z rzeką, czekaj z lasem 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień 

Przyjedziemy lada dzień 
 

Już za parę dni, za dni parę 
Weźmiesz plecak swój i gitarę 

Pożegnania kilka słów 
Pitagoras bądźcie zdrów 

Do widzenia wam canto, cantare 
 

Lato, lato, mieszka w drzewach 
Lato, lato, w ptakach śpiewa 

Słońcu każe odkryć twarz 
Lato, lato, jak się masz? 

 
Lato, lato, dam ci różę 

Lato, lato, zostań dłużej 
Zamiast się po krajach włóczyć stu 

Lato, lato, zostań tu 
Pożegnania kilka słów 

Pitagoras bądźcie zdrów 
Do widzenia wam canto, cantare 

 
 
 
 

  


