
CZYM BĘDZIEMY  ZAJMOWAĆ SIĘ W CZERWCU ? 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA 

 

 

Uczyliśmy się o dzieciach z różnych stron świata, o ich 

wyglądzie, strojach, obyczajach, a także o muzyce 

charakterystycznej dla kontynentów, na których żyją. Jak się 

okazało, mimo że mieszkamy w odległych krajach, podobnie 

się bawimy i spędzamy czas wolny. Dzieci poznały swoje 

prawa. Wiedzą już, co im się należy i co zrobić, gdy ktoś łamie 

ich prawa. 

KIEDY JESTEŚMY SZCZĘŚLIWI ? 

„Szczęście” – rozmowa o szczęściu na podstawie opowiadania. 

„Szczęśliwe okulary” – zabawa słownikowa. 

„Szczęśliwy człowiek” – zabawa rozwijająca świadomość ciała 

z wykorzystaniem rymowanki w j. angielskim. 

wypowiedzi na temat ilustracji, czytanie, wnioskowanie na 

podstawie sytuacji, liczenie elementów, pisanie cyfr. 



„Szczęśliwi czasu nie liczą” – zabawy z zegarem: „Zegary”- 

ODKRYJEMY ROŚLINY NA ŁĄCE 

Co słychać na łące?” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Wyprawa” 

– zabawa ruchowo- rytmiczna”, „Taniec żab i motyli” – 

improwizacja ruchowa, „Motyle i żaby” – różnicowanie barwy 

dźwięku, „Ślady”- integracja muzyki z plastyką,  

POZNAMY PRACĘ PSZCZELARZA 

 

 

W ulu” – zabawy matematyczne– przeliczanie, „Praca wre” – 

dodawanie i odejmowanie. „Pszczoły, kwiatki, ul” – zabawa 

ruchowa. „W ulu” – rozmowa z dziećmi na temat produktów 

pochodzenia pszczelego. „Pracowite pszczółki” – zabawa 

sensoryczna z wykorzystaniem rymowanki w j. angielskim. 

„Pszczoła i pszczoła” – rozmowa z dziećmi. Wskazywanie 

podobieństw i różnic pomiędzy pszczołą miodną a murarką. 

schronić. Nie będą mieć  problemu z rozpoznawaniem letnich 

kwiatów i owadów. 

LATO PACHNIE TRUSKAWKAMI… 



„ 

Truskawkowe lato” – zabawy muzyczno-ruchowe: „Lot pszczół” 

– zabawa ruchowa, „Znajdź swój kwiatek” – zabawa ruchowo-

rytmiczna, – „Taniec rąk” – zabawa rytmiczna, – „Mus 

truskawkowy” – zabawa taneczna przy piosence „Zawołało 

lato”, rozdzielanie po tyle samo, ćwiczenia w czytaniu, 

odliczanie wskazanej liczby elementów.  

„Jogurt truskawkowy” – działanie dzieci. 

„Truskawki na krzakach” – zabawa ruchowa z elementem 

liczenia. 

BĘDZIEMY UCZNIAMI 

 

Nowi koledzy” – zabawa z elementem dramy. „Będziemy 

uczniami” – zabawa językowa. Zabawy grafomotoryczne, 

poruszanie się zgodnie z kodem obrazkowym. „Szkolne 

czynności” – zabawa ruchowa. „Pytania do starszych kolegów” 

– zabawa językowa. 



 

WAKACYJNE PLANY 

Dokąd na wakacje” – zabawa 

słuchowa z elementem ruchu. 

„Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. 

„Wakacyjne wyprawy” – konstruowanie gier ściganek. 

„W wodzie” – zabawa z chustą animacyjną. 

„Wakacyjne ciekawostki” – rozmowa na podstawie wiersza 

Wiery Badalskiej. 

DOBRE RADY NA WAKACJE 

Lody owocowe” – zabawa rozwijająca koordynację. 

„Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. 

„Dziecięce marzenia” – zabawy muzyczno-ruchowe przy 

piosence: „Lot na dywanie” – zabawa ruchowa z kocykami, 

„Wędrujące marzenia” – zabawa rytmiczna, „Karuzela z 

marzeniami” – zabawa ruchowa, „Dziecięce marzenia” – 

akompaniament do piosenki. 

„Wakacyjne rady” – rozmowa na podstawie wiersza. 

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE 

Dziecięce marzenia” – śpiew z gestodźwiękami. 

Razem się bawimy” – zabawy integracyjne. 



„Pudełko na wakacyjne skarby” – praca plastyczno-techniczna. 

„Zbieramy skarby” – zabawa ruchowa. 

„Pożegnanie” – rozmowa na podstawie wiersza. 

„Pamiętnik” – zabawa integracyjna. Rysowanie.  

„Wakacyjne pociągi” – zabawa ruchowa z elementem liczenia 

„Album wartości” – wypowiedzi dzieci. 

 

 

 


