PLAN PRACY DLA DZIECI Z GRUPY „SŁONECZKA” ORAZ GRUPY„EKOLUDKI”
TEMATYKA TYGODNIA: „LATO – ODPOCZYWAMY NA ŁONIE NATURY”
DATA

TEMAT DNIA
DZIAŁANIA DZIECI

6.07. 2020 r.

„Letnia wyprawa”

Poniedziałek

„Nad rzeczką”
7.07. 2020 r.
Wtorek

1. Zabawa ruchowa przy piosence ,,Jak przyjemnie maszerować”. Zestaw zabaw ruchowych wg K.
Wlaźnik nr 1- podnoszenie sprawności organizmu, dziecko jest zdyscyplinowane, szybko reaguje na
polecenia.
2.„ Letnia wyprawa ” słuchanie opowiadania, zwrócenie uwagi na bezpieczne zachowanie podczas
letnich wypraw. Mierzenie ilości płynów – ustalanie stałości ilości płynów przy zaobserwowanych
zmianach w wyglądzie – eksperymentowanie z wodą, porównywanie ilości wody w różnych
pojemnikach – określanie „ na oko ”, sprawdzanie ;
„ Piaskowy obrazek ” – wprowadzenie nowej techniki plastycznej, malowanie klejem, posypywanie
obrazka piaskiem, zsypanie pozostałego piasku, wyłonienie właściwego obrazka.
3.Wyjście na plac przedszkolny. Zabawa ruchowa „Kolory” – kształtowanie szybkości poprzez szybkie
reagowanie na sygnały, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Swobodne zabawy. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa.
4.Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny ,,Letni
spacerek”.

1.„ Zabawy kołowe wg propozycji dzieci Wysoko – nisko ” – zabawa dydaktyczna – poznawanie i
dopasowywanie wyrazów przeciwstawnych.
2.„ Nad rzeczką ” – rozmowa na temat roślin i zwierząt w środowisku wodnym na podstawie ilustracji ;
Zabawa ruchowa przy piosence „Łabędzie ”. Zabawa zręcznościowa „ Łowimy rybki ” – z
wykorzystaniem wędek z magnesem i kartonowych rybek ze zszywkami – poznanie właściwości
magnesu. Przeliczanie złowionych rybek.
3. Wyjście na plac przedszkolny - zabawa ruchowa ze skłonem „ Fala ”. Zabawa ruchowo – ortofoniczna
„ Pszczółki ”. Zabawy swobodne - przestrzeganie zasad obowiązujących na placu przedszkolnym.
4.Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – sprzątanie kącików po zakończonej zabawie, pomoc

kolegom i koleżankom.

8.07. 2020 r.
Środa

„Letni spacer po
lesie”

9.07. 2020 r.

„Letnia łąka”

Czwartek

10.07. 2020r.

„Lato w polu”

1. Złączone słoneczka” – zabawa ruchowa Ćwiczenie słuchowe „ Kto Cię woła ? ” , „Taniec na polance”
– zabawa ruchowa przy muzyce.
2. „ Letni spacer po lesie ’’ – rozmowa na temat właściwego zachowania się w lesie na podstawie
wierszy i własnych doświadczeń dzieci;
Prezentacja wierszy nawiązujących do tematu dnia : W. Szumachówny „ Drzewa ”, H. Bechlerowej „
Może zobaczymy ”, „Letni spacer po lesie ” – zabawa ruchowa przy muzyce. Prezentacja piosenki „
Rozśpiewany las ”. Słuchanie i naśladowanie odgłosów lasu. „ Dlaczego trzeba chronić lasy? ”kształcenie podstawy poszanowania środowiska „ Kodeks lasu ” – omówienie zasad.
3.Zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego zasad bezpieczeństwa. „Żabki” – zabawa ruchowa z
elementem skoku, Zabawa ruchowa,, Motyle do domu, motyle na spacer”. Zabawy swobodne
4.Zabawy dowolne – zachęcanie do spokojnych zabaw przy stolikach ( rysowanie, układanie puzzli ).
1. Dowolne zabawy tematyczne – zwrócenie uwagi na zgodną zabawę i odkładanie zabawek na swoje
miejsce. „Skacząca piłka” – zabawa rytmiczna Zabawa słowna „ Wymyślanki – rymowanki ”. Zagadki
słowne i ruchowe – wprowadzenie w tematykę dnia.
2.„ Letnia łąka ” – poznanie wybranych mieszkańców łąki na podstawie ilustracji i wiersza D.
Kozłowskiej – Staszewskiej „ Co w trawie piszczy? ”. Słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie
głosów mieszkańców łąki CD.
Słuchanie wierszy M. Buczkówny „ Łąka”, M. Kownackiej „ Nasze wędrówki ”. Zabawa ruchowa przy
piosence „Różyczka”. Praca plastyczna „Motyle na łące”.
3. Wyjście na podwórko – przypomnienie zasad bezpieczeństwa. Zabawy samorzutne podejmowane
przez dzieci. Zabawa bieżna na podwórku Gońcie żyrafę, gońcie…!.
4. Zabawy i gry dydaktyczne, układanie puzzli, budowanie z klocków; Zabawy dowolne w kącikach
zainteresowań. – kształtowanie umiejętności zgodnej i cichej zabawy.
1. Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań . „Co to za głos?” – zabawa dźwiękonaśladowcza
Ćwiczenia oddechowe „ Talerz truskawek ”. Zabawa integracyjna „Ciucibabka”.

Piątek

Uwagi

2.„Lato w polu” – rozmowa na temat pracy i zajęć rolnika na podstawie ilustracji i opowiadania Cz.
Janczarskiego „Żyto i chleb”. Poznawanie procesu powstawania chleba na podstawie ilustracji oraz
wiersza „Od ziarenka do bochenka”. Próba uzyskania mąki ze zboża – ucieranie ziaren dwoma płaskimi
kamieniami. „Wypieki do piekarni” – praca plastyczno – techniczna. „Zasiali górale” – zabawa ludowa
przy piosence.
3.Zabawy na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem piłek, skakanek.. Przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa.
4. Zabawy dowolne w wybranym kąciku zainteresowań – doskonalenie umiejętności zgodnej i grzecznej
zabawy z innymi dziećmi.

