
Plan pracy na czerwiec 2021 r. w grupie Kotów (5, 6-latki) 

Zwrócenie uwagi na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  

psychofizyczne dzieci w grupie integracyjnej zróżnicowanej wiekowo  

w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy. 

Zwrócenie uwagi na bezpieczny i higieniczny pobyt dzieci w przedszkolu (wytyczne GIS) 

Temat Cele i proponowane formy realizacji 

Wszystkie dzieci nasze są 
 
- rozwijanie świadomości 
posiadania i ochrony swoich 
praw 
- doskonalenie odporności 
emocjonalnej w różnych 
sytuacjach życiowych 
 
- budzenie wrażliwości 
estetycznej poprzez poznawanie 
różnorodnych ekspresji: 
muzycznej i plastycznej 
- rozwijanie umiejętności 
językowych 
 

- atrakcje związane ze świętem dzieci  
- zabawy muzyczne i ruchowe uczące współpracy 
- rozwijanie ekspresji emocji poprzez opowieści ruchowe 
(zabawy ruchowe z fabułą) 
- rozwijanie umiejętności wokalnych i tanecznych dzieci 
- zabawy manipulacyjno – konstrukcyjno - plastyczne 
- rozmowa kierowana połączona z rysunkiem narastającym 
„Wszystkie dzieci mają prawo do…” 
-wiersz „Prawa dziecka” M. Brykczyński  
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 
-Dzieciaki Korczaka – Prawa dziecka  
https://www.youtube.com/watch?v=p5i0mEpYZq0 
 
-wiersz ,,Mam prawo do…” J. Poloczek  
-piosenka ,,Mam prawo” 
https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8   

Nasza planeta 
 
- rozwijanie u dzieci świadomości 
ekologicznej (cd.) 
- uwrażliwianie dzieci na 
konieczność dbania o Ziemię 

- zabawa ruchowa ,,Grzeczne dzieci segregują śmieci” 
- zabawa dydaktyczna „Co nam daje ekologia” 
- zabawa badawcza „Co to jest powietrze?”(cd.) 
- swobodne wypowiedzi „Czy wszyscy potrzebujemy wody?” 
- wprowadzenie „Piosenek ekologicznych”:  

„Ziemia wyspa zielona”: 
https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 
Świat w naszych rękach: 
https://www.youtube.com/watch?v=pRNtFXew_VE 

- gra multimedialna „Akcja segregacja” : 
https://view.genial.ly/5e971e3a043e350e09005ddb 

- Eko-bajka: https://www.youtube.com/watch?v=I-
b0z5LqhKc 
- wprowadzenie wiersza „Sznurek Jurka” L. Szołdra 
- wiersz „Chora planeta” – M. Tokarczyk 
- wykonanie różnorodnych prac plastycznych   

Tato już lato! 
 
-kształtowanie przywiązania do 
rodziny 
 
-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
 
-wychowanie przez sztukę: różne 
formy plastyczne i muzyczne 

- dostrzeganie zjawisk atmosferycznych zachodzących  
w przyrodzie 
- utrwalanie nazw pór roku 
- zabawa ruchowa z piosenką ,,Po łące biega lato” 
- swobodne rozmowy z dziećmi o tacie, jego pracy, wspólnych 
zabawach i ulubionych rzeczach 
- portret ,,Jak wygląda mój tata?” 
- zabawa dydaktyczna ,,Czym interesuje się mój tata?” 
- zabawa pantomimiczna ,,Co lubię robić z tatą” 
- wykonanie drobnych upominków 
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- piosenki z zabawami ruchowymi, np. „Tato, już lato”, „Co 
powie tata” 
- wprowadzenie literatury do tematu 
- ćwiczenia ortofoniczne, np. „Naprawiamy stołek” 
- ułożenie wiersza o tacie 
- zabawy edukacyjne inspirowane tematyką: zagadki, krzyżówki, 
labirynty, plątaninki…  

Wakacje 
 
-wspomaganie czynności 
intelektualnych 
 
-wspomaganie rozwoju mowy 
 

- rozmowa kierowana „Gdzie lubię wyjeżdżać i dlaczego?”  
- wzbogacanie słownictwa i wiedzy podczas omawiania ilustracji 
z różnorodnymi krajobrazami, oglądania mapy Polski 
- zachęcanie do śmiałych wypowiedzi 
- ćwiczenia ortofoniczne (szum wody, odgłosy pojazdów, 
odgłosy zwierząt) 
- zabawa dydaktyczna „Pakowanie walizki” 
- zabawa ruchowa z piosenką, np. „Nad rzeczką słoneczko”, 
„Jedzie pociąg z daleka” 
- odgadywanie zagadek wakacyjnych 
- przypomnienie domowego adresu 
- rozmowa nt.  właściwego ubierania się i zachowania w różnych 
miejscach w czasie wakacji  
- zachęcanie do podejmowania znanych zbaw podwórkowych, 
np. w klasy, gra w chowanego, w berka kucanego, ringo… 

Zabawy z matematyką 
- wspomaganie rozwoju 
intelektualnego dzieci wraz z 
edukacją matematyczną 

- zapoznanie z pojęciem miary, mierzenie i porównywanie 
długości/szerokości/wysokości  
- rozpoznawanie kształtów i nazywanie figur geometrycznych 
- rozpoznawanie znaków graficznych poznanych cyfr 
- utrwalanie znaków: +, –, =, <, > 
- utrwalanie umiejętności dodawania i odejmowania 
- doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 

Świat pisma 
- kształtowanie gotowości do 
nauki czytania i pisania 

- czytanie coraz dłuższych tekstów na głos, po cichu i na forum 
- omawianie treści (samodzielnie lub na pytania) 
- samodzielne czytanie i wykonywanie poleceń 

Świat wokół nas 
- budzenie zainteresowania 
życiem ludzi w innych krajach 

Wspieranie ciekawości i budzenie pozytywnej motywacji do 
nauki języków obcych poprzez: 
- zabawy prowadzone w języku angielskim 
- zorganizowane zajęcia dydaktyczne 

Grafomotoryczne 
- doskonalenie orientacji 
przestrzennej 
- doskonalenie sprawności 
manualnych 
-doskonalenie motoryki małej 

- działania konstrukcyjno-plastyczne 
- rysowanie elementów litero podobnych w małej liniaturze z 
uwzględnieniem indywidualnych możliwości i zainteresowań 
dzieci 
- próby pisania wyrazów i krótkich zdań podjęte z inicjatywy 
dzieci 

Wiem co jem 
- zdobywanie doświadczeń 
kulinarnych 

- nazywanie produktów 
- określanie smaku, wielkości, koloru, kształtu 
- wykonywanie określonych czynności według ustalonego 
wspólnie planu   

Spokój Żabki/masaż CMC 
(zajęcia relaksacyjne) 
- nabywanie umiejętności 
działania na rzecz drugiej osoby 

- poprawa koncentracji i świadomości ciała 
- nabywanie umiejętności świadomego odprężenia 
- słuchanie bajek relaksacyjnych 

Umiejętności  społeczne  Wybrane zagadnienia z programu „Kuba i Kleks w drodze do 



Budowanie wiedzy i 
Kształtowanie umiejętności 
bezpiecznego zachowania się w 
różnych sytuacjach. 
 

szkoły”: bezpieczne miejsca do zabawy,  co zrobić kiedy zmienia 
się pogoda (burza), jak zachować się gdy się zgubisz 
Umiejętność autoprezentacji i budowanie pewności siebie – 
Mam talent do… 
 

 

Język angielski: 

• Powitanie: „Hello, hello. Can you clap your hands”: 

https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M  

Nowe powitanie: “Hello to YOU!” by Elf Station: 

https://www.youtube.com/watch?v=dy_BWXT6Fjc&fbclid=IwAR2eCLjYHM6b99EYsQf0mlI8L

WghVNV90EHTcKjyjFLR-N9muBe4eQJ6kFE  

 

• Senses: https://www.youtube.com/watch?v=3ahpruY9eYM&list=PLdkj6XH8GYPT_zppQ-

tBvNyShGGde-E12  

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

and Ukulele Song 

• Daily Routines: https://supersimple.com/super-simple-songs/ 

 

 

• Walking in Jungle, walking in the Forest – animal songs and music game: 

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4, 

https://www.youtube.com/watch?v=xbSSm_p782c  
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