
PLAN PRACY NA MIESIĄC CZERWIEC 

GRUPA BIEDRONKI 

 

1. Zajęcia dydaktyczne 

 

Dzień sportu 

- zapoznanie dzieci z zawodem sportowca, 

- promowanie aktywnego trybu życia, 

- szerzenie zasad fair – play czyli zdrowej rywalizacji i współpracy, 

- zabawy z rekwizytami: piłeczki, kosze, obręcze, tunel, 

- wręczenie pamiątkowych medali, 

 

Dzień dziecka 

- opiekunka opowiada co to za święto „Dzień dziecka”, pyta dzieci jak je obchodzą, 

- dzieci poznają wygląd i zwyczaje innych dzieci z różnych stron świata, 

- wspólne zabawy ruchowe – puszczanie baniek, 

- swobodne tańce z balonami do piosenki „Wszystkie dzieci nasze są”, 

 

Zakończenie roku 

- uroczyste pożegnanie starszych dzieci i wręczenie pamiątkowych dyplomów, 

 

Owoce lata 

- „Owocowy raj” – zabawa dydaktyczna jaki to owoc. Rozpoznawanie owoców 

ukrytych w zaczarowanym worku, 

- śpiewanie i inscenizacja treści piosenki „Witaminki, witaminki”, 

- „Soczysta truskawka i arbuz” praca plastyczna – malowanie farbami. Ćwiczenia 

usprawniające małe ruchy ręki 

 

 

 

 



2. Zajęcia ruchowe                                                                              

 

- kontynuacja codziennej gimnastyki ogólnoustrojowej: wymachy rąk, podskoki, 

wymachy nóg, maszerowanie, przysiady, 

- ćwiczenia przeciw płaskostopiu – chodzenie na palcach, piętach, na bocznych 

krawędziach stopy; 

- „Motylek” zabawa ruchowa z elementami równowagi. Dzieci w rytm muzyki 

fruwają jak motylki z szeroko rozłożonymi rączkami. Na sygnał opiekunki dzieci 

próbują stanąć na jednej nóżce. Kształtowanie koordynacji ruchowej i słuchowej; 

- zabawy ruchowe z elementami toczenia i ćwiczenia w rzucie. Rzucanie woreczkami 

do celu z odpowiedniej odległości – dzieci starsze, turlanie piłek – dzieci młodsze, 

- zabawy z elementami czworakowania – swobodne przejścia przez tunel, 

- zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w żłobkowym patio. 

 

 
 

3.  Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne                      

 

- „Cyferkowe nawlekanki” – doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej „oko-

ręka” oraz kształtowanie cierpliwości u dzieci, 

- zajęcia stolikowe: układanie drewnianych puzzli – dzieci starsze, układanki, 

piramidki – dzieci młodsze, 

- „Latawiec” praca plastyczna. Wyklejanie kontur latawca po odpowiednim ułożeniu 

na kartce elementami wcześniej przygotowanymi przez opiekunki z kolorowego 

papieru. Ćwiczenia usprawniające małe ruchy ręki. 

- dopasowywanie kształtów do otworów (koło, trójkąt, kwadrat, gwiazda, prostokąt) –

celowanie i wkładanie. Stymulacja procesów spostrzegania oraz koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. Dopasowywanie kształtu foremek – dzieci młodsze; 

- zabawy z wykorzystaniem różnorodnych klocków typu: wafle, jeżyki, drewniane. 

Budowanie tuneli, mostów, pociągów, wieży. Rozwój wyobraźni przestrzennej u 

dzieci. 

 

 

 



4. Zajęcia umuzykalniające 

 

- rytmizowanie piosenek dotychczas poznanych, 

- zapoznanie dzieci z piosenkami o tematyce letniej: „Lato, lato, lato czeka”, „Niech 

żyją wakacje” 

- zajęcia rytmiczno-ruchowe z piosenkami: „Pszczółka śpi w ogrodzie”, „Mam 

biedronkę kropkowaną”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, „Chodzi lisek” 

- dowolne, wspólne tańce i zabawy przy muzyce odtwarzanej z płyt CD, 

- śpiewanie nowej piosenki „Wszystkie dzieci nasze są” 

- „Głowa, ramiona, kolana, pięty” dzieci we wspólnej zabawie pokazują części ciała 

do piosenki śpiewanej przez opiekunki 

 

5. Zadania wychowawcze i opiekuńcze 

 

- zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie, 

- wpajanie nawyków grzecznościowych, używanie ze zrozumieniem zwrotów: „Dzień 

dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”, „Dziękuję” 

- dalsze doskonalenie nawyków higienicznych: mycie rączek i buzi po posiłkach,  

- doskonalenie czynności samoobsługowych: wspomaganie nauki samodzielnego picia 

z kubeczka – dzieci młodsze, posługiwanie się łyżką, indywidualne próby zgłaszania 

potrzeb fizjologicznych oraz próby samodzielnego korzystania z nocnika - dzieci 

starsze; 

- doskonalenie umiejętności prawidłowego reagowania na polecenia i prośby 

opiekunek. 

 

 

 

 
 

 

 



 

NIECH ŻYJĄ WAKACJE 

Niech żyją wakacje. Niech żyje pole, las 

I niebo i słońce. Wolny swobodny czas. 

Gorące złote słońce na czarno nas opali 

w przejrzystej bystrej rzece będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje Niech żyje pole, las 

I niebo i słońce Wolny swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka i pajac i skakanka, 

będziemy się bawili od samiutkiego ranka. 

Niech żyją wakacje Niech żyje pole, las 

I niebo i słońce Wolny swobodny czas. 

 

 

 


