
Szczegółowa tematyka zajęć
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Żegnamy   przedszkole

      Poznajemy  zaufanie
Zajęcia ruchowe

1.”W kręgu zaufania” – rozmowa kierowana. 
2. Zestaw ćwiczeń porannych nr 20.
3Kształtowanie nawyków higienicznych. 
4. Omawianie wartości „zaufanie” – słuchanie opowiadania „Wilk i 
siedem koźlątek” wg Jakuba i Wilhelma Grimmów, rozmowa na 
temat konsekwencji ufania obcym.
5. „Uwaga, wilk!” – zabawa ruchowa.
6. Praca z KP2.45 – ćwiczenie motoryki małej, ćwiczenie percepcji 
wzrokowej, wycinanie i składanie obrazka przedstawiającego naukę
pływania dziecka w basenie, rozmowa na temat zaufania w 
odwołaniu do sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 7. Ćwiczenia gimnastyczne zestw nr20

Pomysły na letnie  zabawy
Rozwijanie mowy i myślenia

1. „Tomek ma rowerek” – zabawa ruchowa z rymowanką wg Małgorzaty 
Barańskiej. 
2.Kącik Dobrego Startu. „Tory kolejowe” – nauka piosenki.
3. „W podróż pociągiem” – ćwiczenie komunikacji. „Ciuch, ciuch po 
torach” – ćwiczenia ruchowe i ruchowo-słuchowe.
 4.„Przedmioty do zabaw” – rozwiązywanie zagadek M. Szeląg. „Co 
lubicie robić latem?” – swobodne wypowiedzi dzieci. 
 5. „Letnie zabawy” – zabawa naśladowcza. 
6.Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy ze skakankami. „Szczur” –
zabawa skoczna, „Robimy mostki” – zabawa ruchow 

Babki, wiaderka ,łopatki
Rozwijanie mowy i myślenia (pojęcia matematyczne)

1.Babki z piasku” – słuchanie wiersza A. Frączek, rozmowa na 
temat jego treści. 
2.„Babki z piasku” – zabawa matematyczna na podstawie wiersza. 
3. „Stań przy…” – zabawa ruchowa.
4. Praca z KP2.46 – nalepianie wiaderek w odpowiednich miejscach
w tabeli zgodnie z kodami obrazkowymi, rysowanie fali po śladach.
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy w piaskownicy, 
formowanie babek, konkurs na najładniejszą piaskową budowlę, 6.
„Zabawy w piaskownicy” – zabawa z kodowaniem.

Z kolegami pod 
trzepakiem

Umuzykalnienie: 
1.„Letnie zabawy” – zabawa słownikowa z elementem pantomimy. 
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 20.
3. „Zabawy pod trzepakiem” – słuchanie piosenki i rozmowa na jej temat. 
„Mama woła” – zabawa emisyjna. „Raz, dwa, trzy” – zabawa rytmiczna do
refrenu piosenki, nauka słów piosenki metodą ze słuchu, próby wspólnego 
śpiewania.
4. „Dwóm tańczyć się zachciało” – zabawa popularna ze śpiewem.
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – zabawy dowolne z balonami i 
piłkami. 

Lody  dla ochłody
Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne:      

1.„Raz, dwa, trzy” – zabawa rytmiczna do refrenu piosenki „Zabawy pod 
trzepakiem” 
2.„Lody na patyku” – słuchanie wiersza W. Chotomskiej i rozmowa na 
temat jego treści. IV.2, IV.5 5. „Ice cream!” – zabawa ruchowa .



3. „W lodziarni” – zabawa matematyczna. „Lody” – praca plastyczna.        
4. Wyjście do ogrodu przedszkolnego.
5. „Lody, słońce oraz mrozik” – zabawa ruchowa. 


