
 

PLAN NA CZERWIEC 2021 

WIEWIÓRKI 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE 

Dzień sportu, dzień dziecka -dzieci w tym dniu będą miały zorganizowane zajęcia 

sportowe z różnych dyscyplin tkj; mecz piłki nożnej, slalom między pachołkami z 

piłką, skok w dal, rzut do celu woreczkami sensorycznymi , tor przeszkód. Będą 

puszczane bańki mydlane , kolorowe balony ,dzieci dostaną mały upominek i 

medal. 

 

Zakończzenie ruku dzieci odchodzących do przedszkola-w tym dniu pożegnamy 
dzieci odchodzące do przedszkola, dzieci będą recytowały wierszk ,, Mam trzy 
latka'' oraz zaśpiewają piosenkę ,,Jestem sobie przedszkolaczek'' po ceremoni 
zostaną wręczone Dyplomy Ukończenia Żłobka. 

     

Światowy dzień oceanów -dzieci dowiedzą się co to jest ocean, jaką rolę pełni w 
naszym życiu woda, jak o nią dbać, jak ją chronić oraz jakie ryby i organizmy żyją w 
oceanach. Wykonanie plakatu wspólnego ,, Podwodny świat'' . 

  

Pierwszy dzień lata -pogadanka z dziećmi o nadchodzącym lecie , jak zmienia się 
pogoda -jest coraz cieplej, jak zmienia się przyroda-jest wszędzie zielono, wszędzie 



rosną kwiatki' Jakie w tym czasie mamy owoce i warzywa . Omówimy równierz 
zasady bezpieczeństwa na wakacjach i jak należy się zachować w podróży tj, na 
stacji, w pociągu, nad wodą, w górach itd,. 

 

Dzień Strażaka - zapoznanie dzieci z postacią strażaka i z zawodem który 

wykonuje. Jak wygląda, czego używa w swojej pracy , czym jeździ , jaką ważna 
funkcję pełni jego zawód. Oraz rozmowa o tym jak bardzo niebezpieczny jest ogień 
. Dzieci w tym dniu będą sie bawiły remizą strażacką , ludzikami z klocków Lego i 
wozami strażackimi- małymi i dużymi. 

 

Dzień Kowboja- jak wygląda kowboj, czym się zajmuje, na czym jeździ, gdzie żyje. 
Dzieci będą przebierały sie za kowboja -kamizelkę szeryfa, kapelusz, odznakę i 
będą jeździć na koniu (bujakach) i będą ujeżdżać konika na patyku. 

 

Ćwiczenia logicznego myślenia i spostrzegawczości wzrokowej- wskazywanie 
elementu niepasującego do reszty. Dopasowywanie przedmiotów do miejsc w 
których się ich używa tkj; łazienka , pokój, kuchnia, gabinet lekarski, fryzier. 

Dopasowywanie części twarzy na gotowym szablonie głowy  tkj; oczy, uszy, usta, 
nos, włosy. 

Zajęcia umuzykalniające -nauka i słuchanie piosenek o tematyce letniej pt. ,,Lato, 
lato''  ,,Niech żyją wakacje'' ,,Lato z komarami'' ,,Rosną sobie kwiatki na łące'' ,, 
Soneczko późno dzisiaj wstało'' 

Zajęcia ruchowe -do wierszyków i rymowanek z wykorzystaniem różnych części 
ciała tkj; ,,Noga w górę , druga też'' ,,Pokaż Jasiu gdzie masz oko'' ,,Kółko małe, 
kółko duże ,głowa prosto ręce w górze'' ,, Idzie, idzie stonoga'' ,, Rączki robią 
klap,klap,klap''. 



Zabawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej- wiatr,burza, uciekający 
balonik. Zachęcanie dzieci do zabaw zorganizowanych , ćwiczenie umiejętności 
pracy w zespole. 

Zajęcia PLSTYCZNE- plakat wspólny ,, Podwodny świat oceanu'' dzieci przyklejają 
gotowe elementy -rybki i roślinki. 

Lemoniada- do gotowego rysunku szklanki ,dzieci przyklejają słomkę i cytrynkę. 

Lody- dzieci wyklejają plasteliną kolorowe lody w kubeczku lub na patuku i 
posypują je drobnymi perełkami. 

POLICZYMY CO SIĘ DA 

Policzymy , co się da: 

Mam dwie rączki, łokcie dwa. 

Dwa kolanka, nogi dwie. 

Wszystko pięknie zgadza się. 

Dwoje uszu, oczka dwa. 

No i buzię też się ma. 

A poniewż buzia je, 

Chciałbym buzie też mieć dwie. 

 

 

 

 

 

 



 


