
                                                                                                                                                           

 

PLAN  PRACY WYCHOWAWCZO -  DYDAKTYCZNEJ  NA MIESIĄC  CZERWIEC 

GRUPA I  „MISIACZKI”  

 

Termin realizacji  od 22.06.2020r. do 30.06.2020r. 

TEMAT KOMPLEKSOWY: „WAKACJE”. 

TEMAT DNIA: 

1.  JEDZIEMY NA WAKACJE. 

2.  NAD MORZEM. 

3.  W GÓRACH . 

4.  NAD JEZIOREM. 

5.  BEZPIECZNE WAKACJE. 

6.  MUZYCZNE ZABAWY. 

7.  WAKACYJNE ZABAWKI. 

 

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 

dziecko w domu 
Uwagi. 

Poniedziałek 

22 czerwca 

Jedziemy na wakacje Zabawa paluszkowa wg. Małgorzaty Barańskiej : 

 

 

 



Nasza Aza ma szczeniaki.    - dziecko składa razem 

dłonie kciukami do góry tak, aby 

                                              przypominały głowę psa. 

Ten jest taki, a ten siaki. Ten jest gładki, ten kudłaty, a 

ten ma futerko w łaty 

- palcem wskazującym dłoni dotyka kolejno 

wyprostowanych palców drugiej dłoni. 

Razem tych szczeniąt pięć – rozstawia szeroko palce 

jednej dłoni- pięć szczeniąt 

Pogłaszcz pieski, gdy masz chęć- zgina palce, a drugą 

dłonią głaszcze je 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

– link do piosenki pt. „Lato na dywanie” 

 

− Gdzie spędzą wakacje dzieci? 

− Kiedy wyjadą na wakacje? 

− Gdzie ty spędzisz wakacje? 

 

Wykanie pracy plastycznej kredkami pt. 

„Wakacyjne zabawy z rodzicami”. 

 

 

 

 

 

karta pracy- Załącznik 1 (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

link do filmiku edukacyjnego 

(piosenka) 

Wtorek 
23 czerwca 

Nad morzem „Drzewo” masażyk według Beaty Gawrońskiej 

Na wysokiej górze- rodzic rysuje na plecach duże 

półkole 

Rosło drzewo duże- rodzic palcem wskazującym jednej 

ręki rysuje 

linię wzdłuż kręgosłupa 

Z każdej strony tego drzewa-rodzic otwartymi dłońmi 

rysuje koło z prawej i lewej strony kręgosłupa 

Siedzi ptaszek i śpiewa- szybkie stukanie palcami 

wskazującymi obu rąk po całych plecach 

 

Słuchanie zagadki: 

 

Masażyk 

 

 

 

 

karta pracy- Załącznik 2 (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


Może być niebieskie, szare lub zielone 

Bywa spokojne lub bardzo zburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują 

jego małe fale stopy ich oblewają. (morze) 

 

Rozmowa na temat treści zagadki: 

− Jakie jest morze? 

− Co można robić nad morzem? 

− O czym należy pamiętać spędzając wakacje nad 

morzem? 

 

Wykonanie pracy plastycznej farbami pt. „Nad 

morzem”. 

 

 

 

 

 

 

 

zagadka 

 

 

 

 

farby plakatowe 

Środa 
24 czerwca 

W górach Dziecko wspólnie z rodzicem nazywa i wskazuje na 

mapie Polski „ góry”. Następnie rodzic pokazuje 

zdjęcia i obrazki przedstawiające górski krajobraz. 

 

Zabawa ruchowa pt. „Skoki kozicy”: 

Rodzic rozkłada przygotowane wcześniej 4 kolorowe 

koła w takiej odległości aby dziecko mogło 

przeskoczyć z jednego koła do drugiego. Dziecko 

przeskakuje z jednego koła do drugiego. 

 

 

Zabawa plastyczna pt. „Góry”: 

Dziecko otrzymuje kartkę z kolorowej gazety. 

Następnie stara się wydzierać palcami kształt stożka.  

Później wszystkie stożki dziecko nakleja na duży 

arkusz szarego papieru. Na koniec dorysowuje np. 

zwierzęta żyjące w górach, rośliny itp. 

mapa Polski 

 

 

 

 

4 koła 

 

 

 

 

 

 

 

gazety 

Czwartek 
25 czerwca 

Nad jeziorem Powitanka- rymowanka wg Beaty Gawrońskiej: 

Rodzic i dziecko stoją naprzeciwko siebie. Wykonują 

ruchy zgodne z recytowanym tekstem: 

Przywitamy się wesoło   - Machają do siebie 

Rymowanka 

 

 

 

 



ładne zróbmy koło.         - Rysują w powietrzu ręką 

koło 

Ręce w górę, ręce w bok. - Wysuwają rce do góry, a 

potem w bok 

Skok do tyłu i w przód skok. - Wykonują jeden skok 

obunóż do tyłu i w przód 

To poranna gimnastyka          - Rytmicznie klaszczą w 

ręce 

wszystkie zuchy dziś przywita. 

 

Zabawa dydaktyczna pt. „Ułóż tak samo”: 

Rodzic przygotowuje figury geometryczne.  

Dziecko układa z nich dowolne kształty. Następnie 

rodzic sam układa np. domek i drzewo a dziecko stara 

się  ułożyć tak samo. 

Zabawa ruchowa pt. „Wyścig łódek”: 
Rodzic i dziecko siedzi w jednej linii na dywanie, ręce 

mają na kolanach. Na hasło rodzica: „Start” 

posuwają się po dywanie, zginając jedocześnie nogi. 

Ręce są cały czas na kolanach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figury geometryczne 

Piątek 
26 czerwca 

Bezpieczne wakacje „Strumyk” zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i 

Iwony Mojsak (masażyk). 

Tu jest las, tam strumyk płynie, - szybkie uderzanie 

palcami jednej ręki po plecach,  

drugą – rysujemy zygzak, 

 coś zalewa, coś ominie. - całą dłonią masujemy jedno 

miejsce, potem rysujemy zakole,  
W strumyku rybki pływają - palcami rozłożonej dłoni 

rysujemy fale,  

i tak pyszczki otwierają. - skubiemy dziecko po plecach 

dwoma palcami jednej potem drugiej ręki.  

 

Zabawa dydaktyczna pt. „Co zabiorę na wakacje?”  

Rodzic kładzie na dywanie plecak i różne przedmioty 

(koło dmuchane, okulary słoneczne, bluzkę z krótkim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

koło dmuchane, okulary 

słoneczne, bluzkę z krótkim 

rękawem, krótkie spodenki, 

obrus, rękawiczki, wazon, 

 



rękawem, krótkie spodenki, obrus, rękawiczki, wazon, 

itp.)  

 

„ Jak bezpiecznie spędzić wakacje?”– słuchanie 

opowiadania: 

 

Wakacje to czas wypoczynku, zabawy, przygód. Każdy 

ma swój ulubiony sposób spędzania wolnego czasu. 

Jedni lubią wyjazdy nad morze, inni chętnie chodzą po 

górach. Niektórzy kochają kąpiele w jeziorze, a jeszcze 

inni wieś i spacery po łące. Część turystów wyjeżdża za 

granicę, aby poznać inne kraje. Wakacje są po to, aby 

odpocząć od nauki i pracy. Wypoczywając w różnych 

ciekawych miejscach musimy pamiętać o swoim 

bezpieczeństwie. Zuzia w tym roku była z rodzicami i 

rodzeństwem nad jeziorem. Pamięta jak wspólnie z 

mamą i siostrami przypominały jak należy zachować 

się nad wodą. Dzieci zawsze są  pod opieką dorosłych. 

Do wody wchodzą razem z rodzicami. Chronimy swoje 

ciało przed gorącymi promieniami słońca i pijemy 

wodę. Podczas spacerów nigdy nie zrywamy 

nieznanych roślin i nie dotykamy napotkanych 

zwierząt. Przestrzegając tych zasad bezpiecznie 

spędzimy wakacje. Wypoczniemy, poznamy nowych 

ludzi, zobaczymy ciekawe miejsca i pozostaną nam 

miłe wspomnienia. 

 Rozmowa na temat treści opowiadania: 

− Co to są wakacje? 

− Co robimy podczas wakacji?  

− Jak należy zachowywać się podczas letniego 

wypoczynku?  

 

„Moje wymarzone wakacje” wykonanie pracy 

dowolną techniką (praca dla chętnych dzieci). 

 

 

 

opowiadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 

29 czerwca 

Muzyczne zabawy. Muzyczne powitanie. 

Rodzic śpiewa na dowolną melodię słowa: „Witam 

Cię” dziecko odpowiada w ten sam sposób. Rodzic 

powtarza powitanie kilka razy, za każdym razem w 

inny sposób (wolno, szybko, głośno, cicho, smutno, 

itp.)  
Rozmowa na temat: „Co to jest echo?”:  

− Czy ktoś widział echo? 

− Co to jest echo?  

−  Gdzie możemy usłyszeć echo?  

− Czy echo odpowiada głośniej, czy ciszej? 
Rytmiczne echo – zabawa muzyczno – 

rytmiczna 

Rodzic wyklaskuje dowolny rytm, a dziecko 

powtarza.  

Zabawa konstrukcyjna – budowanie wybranego 

instrumentu z klocków. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klocki 

Wtorek 
30 czerwca 

Wakacyjne zagadki Zabawa dydaktyczna pt. „Co jeździ, lata, pływa?”: 
Rodzic przygotowuje zabawki lub obrazki 

przedstawiające różne pojazdy. Dziecko nazywa każdy 

pojazd i dokonuje klasyfikacji na to co lata, jeździ po 

ziemi oraz na to co pływa po wodzie. 

Zabawa plastyczno-konstrukcyjna pt. „Samochód”. 
Dziecko skleja 3 pudełka po zapałkach w kształt 

„samochodu”. Następnie okleja całość kolorowym 

papierem, a na koniec przykleja 4 czarne koła 

przygotowane przez rodzica. 

Rozwiązanie zagadki: 

On ratuje ludziom życie, 

pływa świetnie, znakomicie 

Ja na plaży go spotykam. 
Czy znasz pana...     (ratownika) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 pudełka po zapałkach 

kolorowy papier 
 
 

zagadka 

 



 


