
  PLAN PRACY PSZCZÓŁKI CZERWIEC 

 

Zajęcia dydaktyczne: 

 

Dzień Dziecka - dziecięcy teatrzyk z okazji Dnia Dziecka w wykonaniu 

opiekunek, puszczanie baniek mydlanych, wręczanie medali dla super 

chłopaków i super dziewczynek , zabawy przy dziecięcych przebojach. 

 

Dzień Sportu - “Ruch to zdrowie”- pogadanka na temat sportu oraz dyscyplin 

sportowych (dzieci starsze) oraz poznawanie różnych sportów za pomocą kart 

edukacyjnych (dzieci młodsze) , konkurencje sportowe z omijaniem przeszkód, 

pokonywanie tunelu, ćwiczenie zwinności za pomocą obręczy. 

 

Zakończenie roku – wręczanie dyplomów dla Żłobkowiczów odchodzących do 

przedszkola przez Panią Dyrektor, śpiewanie piosenek przez opiekunki wraz z 

dziećmi, próba zilustrowania wierszyka pt : “Kiedy przyszłam do żłobeczka” , 

tworzenie pracy pamiątkowej za pomocą farbek 

 

Zajęcia ruchowe: 

- Sport to zdrowie – zabawy skoczne i bieżne rozwijające górne i dolne 

partie mięśni nóg, tułowia, głowy, ćwiczące równowagę  , orientację oraz 

koordynację ruchową.  

- Zabawy z piłkami - toczenie, turlanie, chwytanie, próby rzucania piłką do 

celu.  

- Przechodzenie przez tunel – pokonywanie przeszkód ( dzieci małe )  

- Zabawy chustą animacyjną - naprężanie chusty, falowanie , nauka 

trzymania za uchwyty. Dzieci próbują utrzymać na chuście piłeczkę tak, 

aby nie spadła na ziemię .  



- Ćwiczenia ruchowe o tematyce letniej wykorzystujące różne płaszczyzny 

w przestrzeni w rytm muzyki : płyniemy na statku, chodzimy po górach, 

lecimy samolotem, leżymy na plaży . 

Zajęcia konstrukcyjno - manipulacyjne  

- Zabawy klockami o różnej strukturze .  Budowanie z klocków farmy dla 

zwierząt  

- Składanie układanek - dopasowania brakującego elementu . 

- Kącik majsterkowicza – naprawianie autek narzędziami do zabawy - 

przykręcanie kółeczek, dokręcanie śrubek, uderzanie młoteczkiem.  

 

Zajęcia plastyczne  

- Wyklejanie obrazków piłki ( Dzień Sportu) kuleczkami z plasteliny 

- Zdobienie medali różnymi elementami do przyklejania, brokat, bibuła, 

elementy samoprzylepne.  

- Wykorzystanie różnorodnych stempli do zdobienia różnych obrazków - 

ćwiczenie małej motoryki  

- Wesołe kolorowanie – kolorowanie różnych obrazków kredkami,  

- Malowanie farbkami obrazków o tematyce wakacyjnej - słoneczko, 

morze, plaża, palmy. 

Zajęcia umuzykalniające  

- “ Głowa, ramiona” dzieci we wspólnej zabawie wskazują części ciała w 

rytm piosenki,  

- “Pingwinek” dzieci powtarzają słowa piosenki i ruchem ciała inscenizują 

treść usłyszanego utworu,  

- Zabawy z dźwiękami - cicho-głośno , szybko-wolno, wykorzystanie w tym 

celu instrumentów muzycznych 

- Ćwiczenia paluszkowe w rytm muzyki – piosenka “Bawiły bawiły się 

dzieci paluszkami”  

 

 

 

 



 

Słonko mocno grzeje      

zieleni się las, 

woła wszystkie dzieci 

już wakacji czas. 

Misio się opala i laleczka też, 

nawet ze swej norki 

wyjrzał mały jeż. 

Lato, lato, co wy dzieci na to, 

lato, lato przyszło do nas już. 

Czas już na wakacje, 

na wakacje czas, 

odwiedzimy rzekę, 

odwiedzimy las. 

Zabierzemy misia i laleczkę też, 

tylko w swojej norce 

pozostanie jeż. 

Lato, lato, co wy dzieci na to, 

lato, lato przyszło do nas już. 

 

 

 

 


