VII GRUPA - PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC CZERWIEC
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


























Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie.
Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
Rozwijanie zdolności plastycznych.
Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia,
pożywienie).
Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
Kształtowanie zdolności plastycznych.
Rozwijanie umiejętności technicznych.
Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.




















Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
Doskonalenie percepcji wzrokowej.
Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowania w przypadku zgubienia się.
Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

Zadania do codziennej realizacji:


Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.



Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.



Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.



Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.



Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach
samoobsługowych.



Słuchanie tekstów czytanych przez N.



Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.



„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach.
Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z
grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego
dnia.



Zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy
programowej

Uwagi

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

1. JAKIE SĄ MOJE PRAWA I OBOWIAZKI?

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – rymowanka ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

II: 1, 2, 7, 8.

 „Kic, kic” – zabawa integracyjna.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Jakie są moje prawa i obowiązki?” – rozmowa na temat
praw i obowiązków dzieci.
 „Jestem kulturalny” – zabawa integracyjna.
 „Co robimy razem?” – pantomima w parach.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Przeplatanka” –
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Ulepienie ziemnych ludków z plasteliny oraz namalowanie
kwiatu paproci.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III:

słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

1, 2,

 słucha wiersza i fragmentu opowiadania,

3, 4,

odpowiada na pytania do tekstu;
 wypowiada się płynnie i zrozumiale, zdaniami na
podany przez N. temat;
 współpracuje z rówieśnikiem;
 wypycha i przeplata sznurowadło przez otwory tak,
aby powstała bujawka;
 ugniata plastelinę nadając jej określony kształt;
 prawidłowo trzyma pędzel i maluje na temat
podany przez N.;
 zna i stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego
zachowania się w sali przedszkolnej.

5, 7,
8, 9.
IV: 1, 5, 7, 8, 15,
18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

2. MÓJ KOLEGA Z AFRYKI

programowej
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 wymawia słowa powitania w różnych językach;

II: 7, 8, 9.

 „Międzynarodowa przywitanka” – przywitanie w różnych
językach.
 „Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Mój kolega z Afryki” – list od chłopca z Ugandy.
 „Mój dzień w Polsce” – rozmowa z dziećmi i praca
plastyczna.
 „Siedem życzeń” – formułowanie życzeń.
 „Dzieci z różnych zakątków świata” – praca plastyczna.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 2, 3, 4, 5, 8,

 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
 „Simana ka” – zabawa afrykańskich dzieci.
 „Międzynarodowa przywitanka” – przypomnienie powitań w
różnych językach.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 formułuje życzenia dla Josepha i innych dzieci z

 Wykonanie „wizytówki”.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

9.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 6, 12,

 buduje dłuższe wypowiedzi na temat słuchanego
tekstu;
 wykonuje zadania podane w liście;
 wypowiada się na temat swojego typowego dnia;

Ugandy;
 rysuje kwiat a w jego płatkach: ulubiony sport,
potrawę, zabawkę, kolor, dom, w którym mieszka,
swoją rodzinę;
 właściwie odnosi się do rówieśników.

13, 15, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

3. CZY MOGĘ KOGOŚ ODWIEDZIĆ?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych i ćwiczeniach

II: 6, 9.






„Jestem kulturalny” – zabawa integracyjna.
„Nad przepaścią” – zabawa z elementami równowagi.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
„Jak zachować się, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś
zapraszamy?” – rozmowa na temat zasad dobrego
wychowania na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza
Kwoka Jana Brzechwy.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.

gimnastycznych, wykonuje polecenia N., reaguje na

III: 1, 2, 3, 4, 5,

sygnały dźwiękowe i słowne, naśladuje dźwięki i

8, 9.

ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 7, 19, 21.

 wypowiada się na temat wiersza i zasad dobrego
zachowania;
 dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;

 „Czy mogę kogoś odwiedzić?” – zabawa dydaktyczna.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 zmienia głos przy zabawach w role;

 „Grupa przyjaciół” – wykonanie postaci dzieci z rolek papieru
toaletowego.
 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie wykonanych ludzików.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 chętnie i kulturalnie bawi się z innymi;

 opowiada o wykonanej postaci z rolek po papierze;

 przelicza przedmioty.

Uwagi

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

4. O CZYM MARZYSZ?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 2, 5, 6, 7, 8,

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

9.











Jestem podróżnikiem – zapoznanie z piosenką.
Mało nas – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dzieci.
„Moje marzenie” – rysowanie świecą i malowanie.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Jestem podróżnikiem – nauka piosenki i inscenizacji do niej.
Gra instrumentach.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

II: 1, 2.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy;

III: 2, 3, 4, 7, 8,

 wypowiada się na temat swoich marzeń;

9.

 prawidłowo trzyma świecę i pędzel w czasie

IV: 2, 5, 6, 7, 18,

rysowania i malowania;
 zamalowuje cała powierzchnię kartki;
 bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

 „Co przedstawia mój rysunek?” – wypowiedzi dzieci.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 śpiewa i inscenizuje piosenkę;

 Rysowanie świecą na ciemnej kartce, przeliczanie klocków o

 gra w rytm śpiewanej piosenki;

różnych kolorach.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 rozdziela rysunki według ustalonych kategorii (np. wg
rodzaju marzeń: kim zostanę w przyszłości, chciałbym
to dostać, chciałbym tam pojechać…);
 przelicza elementy.

19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: DZIEŃ DZIECKA
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

Cele dnia

Realizacja

Dziecko:

podstawy

5. W CO SIĘ POBAWIMY?

programowej
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

 rozpoznaje przedmioty dotykiem i podaje, w jaki

II: 7, 8.

 „Do jakiej zabawy przyda się ta zabawka” – rozpoznawanie
przedmiotów dotykiem.
 „Celne rzuty” – zabawa z elementami rzutu.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Zajęcia o emocjach – cierpliwość, czekanie na swoją kolej w
zabawach z dziećmi. Nauka cierpliwości – słuchanie
wierszyka i rozmowa na jego temat.
 „Klocki” – karta pracy
 „Szymon mówi” – zabawa ruchowa.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Sula katambala” – zabawa afrykańska.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Narysowanie tej aktywności, w którą dziecko najbardziej lubi
się bawić.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

sposób można wykorzystać je do zabawy;
 bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,
wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały
dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;
 wypowiada się na temat swoich emocji;
 odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza;
 koloruje na odpowiednie kolory figury, z których jest
zbudowany zamek;
 wykonuje wydawane przez rówieśnika polecenia;
 utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
 rysuje, przedstawiając na pracy jak najwięcej
szczegółów;
 próbuje zorganizować sobie samodzielnie czas w
kącikach.

III: 2, 3, 4, 8, 9.
IV: 1, 2, 5, 6, 18,
19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
Temat

1. GDZIE MIESZKA DZIK, ŻMIJA I ŁOŚ?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



zapamiętuje słowa piosenki;

II: 7, 8.

 Z.O.O – nauka słów piosenki.
 „Czy umiesz tak jak ja?” – zabawa ruchowa z elementem
równowagi.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Gdzie mieszka dzik, żmija i łoś?” – rozmowa na temat dzikich
zwierząt i zabawa dydaktyczna.
 „Co to za zwierzę?” – karta pracy.
 „Robimy trąbofony” – wykonanie instrumentów muzycznych.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Rybki – masaż relaksacyjny.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 1, 2, 5, 6, 7,

dźwiękowe i słowne, naśladuje ruchy, śpiewa i

8, 18, 19, 21.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

tańczy;


wypowiada się na temat dzikich zwierząt;



za pomocą ruchów i wydawanych odgłosów
przedstawia zwierzę;



rysuje po śladzie;



odcina fragment balonu, naciąga na go otwór rolki

 Ulepienie z plasteliny wybranego dzikiego zwierzaka.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

po papierze toaletowym;


gra na instrumencie, dmuchając w niezaklejony
balonem koniec rolki;



wycisza się wykonując masaż;



ugniata plastelinę i formuje odpowiedni kształt.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
Temat

2. KTO TAK RYCZY? KTO TAK ĆWIERKA?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 7, 8 .

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

III: 2, 3, 4, 8, 9.







Ptak Nijaki – utrwalenie słów i układu tanecznego.
„Koty” – zabawa kształtująca prawidłową sylwetkę.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
Rytmika – zabawy umuzykalniając.
Zoo – nauka piosenki i inscenizacji do niej.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i IV: 1, 2, 7, 8, 12,
tańczy;


bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;

 Gra instrumentach.
 Rybki – masaż relaksacyjny.



śpiewa i inscenizuje piosenkę;

 „Kto tak ryczy? Kto tak ćwierka?” – naśladowanie dźwięków



gra w rytm śpiewanej piosenki;



naśladuje odgłos wydawany przez zwierzę;



prawidłowo trzyma kredkę rysując wyobrażoną

wydawanych przez zwierzęta.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Mój zwierzak” – rysowanie zwierzęcia z wyobraźni.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Układanie klocków w zbiory.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

przez siebie postać;


układa trzy zbiory, a w każdym po 4 klocki;



nawiązuje relacje rówieśnicze z poszanowaniem
wartości dzieci.

18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
Temat

3. ALE W ZOO JEST WESOŁO!

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



rozwiązuje zagadki dotyczące dzikich zwierząt;

II: 7, 8.








bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 2, 5, 7, 8, 12,

„Co to za zwierzę?” – rozwiązywanie zagadek tematycznych.
Pingwin – zabawa przy piosence.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Ale w zoo jest wesoło!” – rysowanie wspólnej pracy
przedstawiającej zoo.
 „Piosenki o zwierzętach” – utrwalenie poznanych piosenek o
tematyce zwierzęcej.
 „Od najmniejszego do największego” – karta pracy.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Wyścigi zwierząt” – zabawa ruchowa z elementami
rywalizacji.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Dokończenie wspólnego plakatu zoo, rysowanie ścieżek,
zieleni.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i 15, 18, 19, 21.
tańczy;


współpracuje z rówieśnikami przy pracy plastycznej;



kończy rozpoczętą pracę;



porządkuje zwierzęta od największego do
najmniejszego;



rysuje prawidłowo trzymając kredkę;



bawi się zgodnie w kącikach zainteresowań
przestrzegając zasad.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
Temat

4. KTO MIESZKA W LESIE?

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

III: 2, 3, 4, 8, 9.

 Zoo, Ptak Nijaki – utrwalenie słów piosenek i układów
tanecznych.
 Stary niedźwiedź – zabawa przy piosence.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Kto mieszka w lesie?” – rozmowa na temat zwierząt
mieszkających w polskich lasach na podstawie doświadczeń
dzieci i zabawy dydaktycznej.
 Gąski – zabawa orientacyjno-porządkowa.
 „Żmija” – karta pracy.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 Rybki – masaż relaksacyjny.
 Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Ulepienie z plasteliny dzikiego zwierzęcia.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i IV: 1, 2, 5, 7, 8,
tańczy;


wypowiada się na temat podany przez N.;



gra w memo;



wypycha elementy z papieru, nakleja na rolkę po
papierze toaletowym, doklej głowę i ogon;



wycisza się wykonując masaż;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



ugniata plastelinę i nadaje jej oczekiwany kształt.

18, 19, 21.

Uwagi

Temat tygodnia: ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE
Temat

LESIE!

5. WIEM, JAK BEZPIECZNIE CHODZIĆ PO

dnia

Cele dnia

Formy aktywności dzieci

Dziecko:

Realizacja
podstawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje powitankę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

II: 6, 7, 8.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia

III: 1, 2, 3, 4, 5,

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne, gesty,

8, 9.

naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 6, 8,



mówi szeptem;

18, 19, 21.



wypowiada się na temat opowiadania;




dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;
nakleja elementy w odpowiednim miejscu na
rysunku;
przelicza do 10;
ćwiczy mięśnie drobne dłoni;
utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;
przelicza, prawidłowo trzyma kredkę rysując pracę
na podany przez N. temat.






„Ciiiii….” – zabawa wprowadzająca w temat dnia.
Lisek – zabawa w kręgu.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kto tak hałasuje?” – rozmowa na temat zwierząt
mieszkających w lasach oraz niebezpieczeństw z nimi
związanych na podstawie doświadczeń dzieci i fragmentów
opowiadania Zofii Staneckiej Basia i wyprawa do lasu.
 Zestaw ćwiczeń ruchowych.
 „Kto mieszka w lesie?” – karta pracy
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Grzybki” – zabawa paluszkowa.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie elementów znajdujących się na ilustracji: brzóz,
zwierząt, grzybów, narysowanie ilustracji przedstawiającej
trzy zwierzęta, które można spotkać w lesie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.






Uwagi

Temat tygodnia: LATO
Temat

Formy aktywności dzieci

1. ROŚLINY MOGĄ LECZYĆ!

dnia

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

postawy
programowej

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



śpiewa i rytmizuje powitankę;

I: 1, 5, 6, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach, wykonuje

II: 2, 7, 8, 9, 11.

 Stary Donald farmę miał – zabawa z piosenką.

polecenia N., reaguje na sygnały dźwiękowe i

III: 1, 2, 3, 4, 8,







słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i tańczy;

9.

podaje nazwy kolorów i mówi z czym, związanym z

IV: 5, 7, 8, 18,

latem, one się kojarzą;

19, 21.






„Spacer” – zabawa dramowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Kolory lata” – zabawa dydaktyczna.
„Malowanie kolorów lata” – praca plastyczna.
„Rośliny mogą leczyć!” – pogadanka na temat popularnych
roślin, wsparta opowiadaniem Letnie opowieści – rośliny na
mojej działce i ilustracjami.
„Rośliny w okolicach przedszkola” – zajęcia terenowe z
KP2.46.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Gra w kolory” – zabawa integracyjna z piłką.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.





odpowiedniego miejsca na chuście;


miesza farby i maluje powstałymi kolorami;



wypowiada się na temat roślin na podstawie
czytanego opowiadania;



zaznacza na karcie pracy spostrzeżone w czasie
spaceru rośliny;

 Przeliczanie patyczków zebranych w ogrodzie.
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

przyporządkowuje kolory ze zdjęcia do



dąży do ukończenia pracy.

Uwagi

Temat tygodnia: LATO
Temat

Formy aktywności dzieci

2. CO ZROBIĘ W CZASIE BURZY I SILNEGO WIATRU?

dnia

Realizacja

Cele dnia
Dziecko:

postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje piosenkę;

I: 1, 5, 6.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 7, 8.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

III: 2, 3, 4, 5, 8,












„Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.
„Aseja bum czika bum” – zabawa zuchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?” – rozmowa na
temat zjawisk pogodowych na podstawie doświadczeń
dzieci i opowiadania Letnie opowieści – burza na Mazurach.
„Jak się zachować w czasie upalnego dnia i w czasie burzy” –
karta pracy.
Rytmika – zabawy umuzykalniające.
Gra instrumentach.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Deszcz, słońce, wiatr – powódź, susza, zniszczenia” –
zabawa dydaktyczna.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie ilustracji do usłyszanego opowiadania.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i 9.


tańczy;

IV: 2, 5, 7, 9, 18,

wypowiada się na podany temat na podstawie

19, 21.

opowiadania;


wypowiada się jak należy zachowywać się w czasie
upalnego dnia i w czasie burzy;



koloruje ilustracje przedstawiające właściwe
zachowania;



bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;



gra w rytm śpiewanej piosenki;



prawidłowo trzyma kredkę rysując.

Uwagi

Temat tygodnia: LATO
Temat
dnia

Formy aktywności dzieci

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

3. BAWIMY SIĘ TĘCZĄ

Cele dnia
Dziecko:


Realizacja
postawy
programowej

bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

II: 7, 8.

 Kałużowy deszcz – inscenizacja do piosenki.
 „Słońce świeci – pada deszcz”– zabawa orientacyjnoporządkowa.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Kolory tęczy” – rozmowa na temat powstawania i
kolejności kolorów tęczy na podstawie doświadczeń dzieci i
opowiadania Letnie opowieści – tęcza nad morzem.
 Akrostych „żółwik” – zabawa z zastosowaniem
mnemotechniki do zapamiętania kolorów tęczy.
 „Tęcza w ogrodzie” – eksperyment.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i III: 2, 3, 4, 8, 9.

 „Tęczowe rysunki” – rysowanie kredkami w siedmiu
kolorach.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Przeliczanie kolorów tęczy na ilustracji.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

tańczy;

IV: 1, 2, 3, 5, 8,



wypowiada się na temat treści opowiadania;

18, 19, 21.



wypycha puzzle z papieru, miesza i je składa;



powtarza akrostych i nazwy kolorów we właściwej
kolejności;



wyciąga wnioski z eksperymentu;



rysuje obrazki, które kojarzą się z danym kolorem
tęczy;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



przelicza elementy.

Uwagi

Temat tygodnia: LATO
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

4. JAKA JEST DZISIAJ POGODA?

Cele dnia
Dziecko:

Realizacja
postawy
programowej

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



dostosowuje ruchy do treści piosenki;

I: 1, 2, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



wykonuje ćwiczenia usprawniające aparat mowy;

II: 1, 7, 8, 9.








bierze aktywny udział w zabawach ruchowych i

III: 2, 3, 4, 8, 9.

ćwiczeniach gimnastycznych, wykonuje polecenia

IV: 1, 2, 5, 7, 18,

N., reaguje na sygnały dźwiękowe i słowne,

19, 21.







Misiowata hulajnoga – utrwalanie piosenki.
„Zdmuchiwanie kropelek deszczu” – ćwiczenia oddechowe.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jaka jest dzisiaj pogoda?” – rozmowa na temat aktualnej
pogody na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania
Letnie opowieści – zwariowana pogoda.
Zestaw ćwiczeń ruchowych.
„Pogoda na polach” – gra ruchowa.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwacje pogodowe.
Już kółeczko zrobić czas, Adam siedmiu synów miał –
zabawy muzyczno– ruchowe w kręgu.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

naśladuje dźwięki i ruchy, śpiewa i tańczy utrwala
zdobytą wiedzę i umiejętności;


uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na
jego temat;



wypowiada się na temat swoich obserwacji;



dokładnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uwagi

Temat tygodnia: LATO
Temat

Formy aktywności dzieci

dnia

 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.

5. W PIĘKNYM OGRODZIE…

Cele dnia
Dziecko:


Realizacja
postawy
programowej

bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

II: 7, 8.






dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i III: 1, 2, 3, 4, 5,








„Rzeźbię ja, rzeźbisz ty” – zabawa integracyjna.
„Bajkowa gimnastyka” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„W pięknym ogrodzie…” – rozmowa na temat artystów i
ich pracy na podstawie doświadczeń dzieci i opowiadania
Letnie opowieści – w ogrodzie botanicznym.
„Artyści w ogrodzie” – p
„Ciepłe – zimne” – zabawa z piłką.
„Dwa ogrody” – praca plastyczna.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
„Bawimy się muzyką” – śpiew, taniec i gra na instrumentach
z naszego otoczenia.
„Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

 Wycinanie łatwych elementów po śladzie i przyklejanie ich
do pracy plastycznej.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.




tańczy;

8, 9.

uważnie słucha opowiadania i wypowiada się na

IV: 1, 2, 5, 7, 8,

jego temat;

18, 19, 21.

podaje nazwę zawodu, który wykonuje artysta i
wymienia narzędzia, które potrzebuje do swojej
pracy;



współpracuje z rówieśnikami przy wykonywaniu
pracy plastycznej;



śpiewa, tańczy, grając na instrumentach z otoczenia;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności.

Uwagi

1. JADĘ W GÓRY, GÓRY, GÓRY!

Temat tygodnia: WAKACJE!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



śpiewa i inscenizuje piosenkę;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



nazywa części ciała po angielsku i je wskazuje;

II: 3, 7.








bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 5, 7,

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

8, 9.

Zabawy ruchowe z piosenką.
„Wyścig piłek” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Jadę w góry, góry, góry!” – rozmowa na temat górskich
krajobrazów na podstawie doświadczeń dzieci,
opowiadania Letnie opowieści – echo w Tatrach.
 „Zabawa w echo” – zabawa dźwiękonaśladowcza.
 Rytmika – zabawy umuzykalniające.
 Jadę pociągiem prawdziwym – taniec do piosenki.
 Gra na instrumentach.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 „Moja grupa przedszkolna jest jak…” – zabawa słowna.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawa z farbami – „Co przypomina ci ta plama”.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i IV: 2, 5, 6, 7, 11,


tańczy;

12, 13, 14, 18,

wypowiada się na temat treści wysłuchanego

19, 21.

opowiadania;


powtarza słowa z różnym natężeniem głosu;



bierze udział w zabawach umuzykalniających,
oddechowych, ortofonicznych, wyciszających;



gra w rytm śpiewanej piosenki.

Temat tygodnia: WAKACJE!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



2. GDZIE WODA JEST SŁODKA, A GDZIE SŁONA?

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.





„Skarby w wodzie” – zabawa sensoryczna.
„Rzeka i drzewa” – zabawa ruchowa.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?” – rozmowa na
temat rodzajów wód w zbiornikach wodnych na podstawie
doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści –
zabawy w wodzie.
 Boogie woogie – zabawa ruchowa.
 „Gdzie można to znaleźć?” – karta pracy.
 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
 Zoo – taniec do piosenki.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Wykonanie z plasteliny koła i wciśnięcie w nie rożnych
naturalnych przedmiotów: małych patyków, łusek szyszek,
muszli, małych kamyków.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



rozpoznaje dotykiem przedmioty: wkłada ręce do

I: 1, 5, 7, 8, 9.

miski i dotyka znajdujących się tam przedmiotów;

II: 7, 8.

bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

III: 2, 3, 4, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

IV: 2, 5, 6, 7, 8,

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i 18, 19, 21.
tańczy;


wypowiada się zdaniami na temat treści
opowiadania;



zaznacza na karcie przedmioty, które można znaleźć
w zbiornikach wodnych i w lesie;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



ugniata plastelinę i wciska w nią elementy.

Temat tygodnia: WAKACJE!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



wypowiada się na temat treści słuchanego

I: 1, 5, 7, 8, 9.

opowiadania

II: 1, 6, 7, 8.

bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

8, 9.

śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 5, 6, 7,



mówi o swoich emocjach;

8, 18, 19, 21.



uważnie słucha treści opowiadania i odpowiada na

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

3. CO ZROBIĘ, GDY SIĘ ZGUBIĘ?

 Letnie opowieści – na plaży – wprowadzenie do tematu
dnia.
 „Iskierka przyjaźni” – zabawa integracyjna.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 Zajęcia o emocjach – przerażenie związane ze zgubieniem
się. Zagubiona córka – słuchanie wierszyka i rozmowa na
jego temat.
 Piosenka o beksie – inscenizacja do piosenki.
 „Wakacje nad morzem” – karta pracy.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Lato” – malowanie kulkami z waty.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zabawa:. „Co mam zrobić z butelką?”
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań..



pytania na jego temat;


znajduje na obrazkach i otacza pętlami takie same
elementy;



maluje nietypowym narzędziem na zadany przez N.
temat;



utrwala zdobytą wiedzę i umiejętności;



odpowiada na pytania N. dotyczące orientacji w
przestrzeni.

4. ŻEGNAMY PRZYJACIÓŁ!

Temat tygodnia: WAKACJE!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



wypowiada się na temat treści opowiadania;

I: 1, 5, 7, 8, 9.

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.



bierze aktywny udział w zabawach ruchowych,

II: 1, 7, 8, 9.

wykonuje polecenia N., reaguje na sygnały

III: 1, 2, 3, 4, 5,

 „Kic, kic”– zabawa integracyjna.
 Letnie opowieści – na zamku – rozmowa na temat
wysłuchanego opowiadania.
 Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
 „Żegnamy przyjaciół!” – rozmowa na temat przygotowań
do wakacji na podstawie doświadczeń dzieci, i opowiadania
– Walizka.
 „Mój dyplom czterolatka” – uroczyste wręczenie dzieciom
dyplomów na zakończenie roku przedszkolnego.
 „Balon z karteczkami” – zabawa dydaktyczna.
 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.
 „Zrobię pamiątkę dla kogoś z mojej grupy!” – nawlekanie
koralików na sznurek.
 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.

dźwiękowe i słowne, gesty, naśladuje ruchy, śpiewa i 7, 8, 9.


 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

IV: 1, 2, 4, 5, 6,

odpowiada na pytania dotyczące opowiadania i

18, 19, 21.

przygotowań do wakacji;


z powagą uczestniczy w uroczystości wręczania
dyplomów;



przebija balon, z kartek wybierają te, które są
podpisane jego imieniem i nazwiskiem,
odszyfrowuje wiadomości od N;



 Przeliczanie kroków w czasie zabawy – „Ile kroków jest
do…”.

tańczy;



robi korale lub bransoletkę dla wylosowanej osoby z
grupy;
mierzy krokami odległość, liczy kroki, podają N.
liczbę wyliczonych kroków.

Temat tygodnia: WAKACJE!
 Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań.



recytuje rymowankę wskazując odpowiednie części

I: 1, 5, 7, 8, 9.

ciała;

II: 8, 9.

bierze udział w zabawach ruchowych, wykonuje

III: 1, 2, 3, 4, 5,

polecenia N., reaguje na dźwięki, naśladuje ruchy,

8, 9.

śpiewa i tańczy;

IV: 1, 2, 3, 5, 7,



rysuje symbolicznie, co trzeba zabrać na wakacje;

8, 18, 19, 21.



segreguje rysunki ze względu na przeznaczenie

 Powitanka – utrwalenie rymowanki ze śpiewem.

5. BĘDĘ O WAS PAMIĘTAĆ!

 Masaż na dobry humor.










„Jazda samochodem” – zabawa orientacyjno-porządkowa.
„Pakowanie walizki” – zabawa dydaktyczna.
Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.
„Będę o was pamiętać!” – rozmowa na temat powodów
wysyłania listów i kart pocztowych na podstawie
doświadczeń dzieci i opowiadania Letnie opowieści – listy i
pocztówki.
„Wakacyjna pocztówka” – praca z W.56.
Ptak Nijaki – taniec do piosenki.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
Zoo – taniec do piosenki.

 „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu.
 Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – lepienie z plasteliny:
jak wygląda Ptak Nijaki.
 Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.



przedstawionych na nich przedmiotów;


wypowiada się na podstawie przeczytanego tekstu;



wybiera pocztówkę wypycha ją z papieru, koloruje,
dorysowuje;



ugniata plastelinę i nadaje jej określony kształt;



kulturalnie i bezpiecznie bawi się z dziećmi.

