
 Plan pracy nauczyciela  grupy przedszkolnej w oparciu o miesięczny plan  

dydaktyczno-wychowawczy 22.06.-26.06. 2020 r. 
GRUPA 5-6 LATKI „SOWY” 
Wychowawcy: Teresa Joachimiak, Agnieszka Janeczek 

Temat tygodnia: „Lato! Lato!”  

 
Data 

realiza

cji 

Propozycje zajęć 

22.06.

2020r. 

1.Aerobik- podnoszenie sprawności organizmu, dziecko wykonuje ćwiczenia w rytm melodii. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

2. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: - ćwiczenia warg: * cmokanie * nadymanie policzków i 

wciąganie 15 * naśladowanie ruchów- jak przy płukaniu wodą * szeroki uśmiech (z pokazywaniem 

zębów) -ćwiczenia języka: * kląskanie * układanie języka w grot (wąski) * układanie języka w 

łopatę (szeroki) * wypychanie językiem policzków, miejsc pod górną i dolną wargą -ćwiczenia 

podniebienia miękkiego: * szerokie prowokowane ziewanie 

3. Zabawa dydaktyczna „Co się zmieniło”- ćwiczenie spostrzegawczości , pamięci wzrokowej 

4.Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10-rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, 

dziecko próbuje liczyć w pamięci. 

5.Lato w pełni- spacer do ogródków działkowych- obserwowanie przyrody, rozmowa z 

napotkanymi ludźmi nt prac w ogródkach, uprawianych roślin, itp.-rozwijanie zmysłu obserwacji, 

dziecko potrafi opowiedzieć o tym, co zaobserwowało. 

6. K.P  
https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcSHMA1A9cowDd7YZn6YV4uAVS4

KzF-sm7QVwkhFYGV4Z3pKzSn6&usqp=CAU 

23.06.

2020r. 

1. 1. Ulica nie jest do zabawy- rozmowa przy ilustracjach- przypomnienie zasad ruchu drogowego, 

dziecko wie, jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw w pobliżu jezdni. 

2.Wakacyjne wędrówki po kraju- swobodne wypowiedzi dzieci nt. miejsc, gdzie najczęściej 

wyjeżdżają na wakacje-rozwijanie mowy komunikatywnej, dziecko rozumie konieczność 

zachowani bezpieczeństwa w czasie kąpieli wodnych i słonecznych, w czasie wędrówek po górach. 

3.Wakacyjne rady- słuchanie wiersza W.Badalskiej- wdrażanie do uważnego słuchania, rozwijanie 

umiejętności wyciągania wniosków, dziecko jest świadome niebezpieczeństw, które mogą go 

spotkać w czasie wakacyjnego wypoczynku i wie jak się w danym momencie zachować. 
"Wakacyjne rady" Wiera Badalska 

Głowa nie jest od parady 

I służyć Ci musi dalej 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

Kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda, 

Chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj 

 

Jagody nieznane, 

Gdy zobaczysz w borze, 

Nie zrywaj! Nie zjadaj, 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
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Bo zatruć się możesz. 

 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

Dobre buty wkładaj. 

4.Rozsypanka literowa- układanie wyrazów z rozsypani literowej związanych tematycznie z 

wakacjami- utrwalanie poznanych liter, doskonalenie umiejętności czytania, dziecko próbuje ułożyć 

jak największą ilość wyrazów. 

24.06.

2020r. 

1.Mini-test matematyczny-utrwalenie znaków: -,+,=,<,>, dziecko potrafi wpisać prawidłowy znak 

pomiędzy dwie cyfry. 

2.Rozwiązujemy rebusy-utrwalenie poznanych liter, dziecko prawidłowo odczytuje rebusy, 

3.Wodny świat- malowanie farbą akwarelową na niebieskim tle-rozwijanie wyobraźni twórczej, 

dziecko wie, jakie zwierzęta i rośliny może umieścić na danej pracy, bhp. 

4.Kolorowe łódeczki- origami przestrzenne- rozwijanie sprawności manualnych i umiejętności 

prawidłowego i dokładnego składania papieru, dziecko potrafi złożyć papier wg wzoru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A 

25.06.

2020r. 

1. „Cztery pory roku” – rozwiązywania zagadek, krzyżówek, rebusów. Dziecko utrwala i 

systematyzuje wiadomości na temat cech charakterystycznych czterech pór roku. 

2. „Różne sposoby odmierzania czasu” – rozmowy z wykorzystaniem zagadek, zegarów i 

wierszy: „Kogut i budzik” L.J. Kern, „Dziwny zegar” T. Kubiak. Dziecko wie, jak dawniej 

odmierzano czas, określa czas trwania różnych czynności (długo, krótko, krócej od, dłużej od) 

3. „Uwaga, zły pies” – wypowiedzi dzieci na temat ilustracji i własnych przeżyć, scenki 

pantomimiczne – obrona przed złym psem. Dziecko wie, jaką należy przyjąć postawę obronną 

wobec atakującego psa. 

https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs 
 

4. „Lato” – rozwiązywanie zagadek. Dziecko uważnie słucha opisu słownego, próbuje 

samodzielnie ułożyć zagadkę.  

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły? (czerwiec) 

 

O tej porze roku 

są najdłuższe dni, 

a słońce z wysoka 

grzeje nas i lśni.(lato) 

 

Trwają dwa miesiące. 

Lubią je uczniowie, 

bo mogą odpocząć 

i stawać na głowie.(wakacje) 

 

 

5 „Kto przyniósł lato?” – słuchanie wiersza P. Łosowskiego. Dziecko wysnuwa wnioski oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A
https://www.youtube.com/watch?v=5rHrnbMbwZs
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przedstawia własne propozycje w formie słownej wypowiedzi. 

 

Wiersz „Kto przyniósł lato?” P. Łosowski. 

 

Kto nam przyniósł lato? Kto je przyniósł do nas? 

Może dobra wróżka pięknie opalona? 

A może czarodziej dał nam lato w darze? 

Bo na pustej plaży zimą je wymarzył. 

Spytałem motyli tańczących nad łąką, 

A motyle na to... przyniosło je słonko!!! 

26.06.

2020r. 

1. „Odgłosy lata” – zabawa ortofoniczna. Dziecko uważnie słucha odgłosy z nagrania, nazywa je 

i naśladuje. 

2. „Hej, lato, lato, lato” – słuchanie wiersza K. Wodniackiej. Dziecko potrafi własnymi słowami 

opowiedzieć treść wiersza. (źródło internet) 

3. „Mierzymy wszystko” – zabawy matematyczne w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko potrafi 

mierzyć odległość w terenie krokami, stopami i innymi środkami umownymi według własnych 

pomysłów. 

4. „Dodaję, odejmuję i rozwiązuję” – zabawy matematyczne. Dziecko próbuje samodzielnie 

ułożyć treść zadań matematycznych, posługuje się znakami „+,_,=” 

5. „Mój dzień” – rysowanie kredkami. Dziecko w formie plastycznej przedstawia plan swojego 

dnia,  

6. „Letni wiatr” – zabawa oddechowa. Dziecko umie regulować siłę oddechu, dmucha na 

papierowe listki: lekko, umiarkowanie, silnie. 

Język 

angiels

ki 

https://www.youtube.com/watch?v=3kWf7C6SWEs 
lesson  8 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3kWf7C6SWEs

