
CZERWIEC W BULINKACH 
1. Niby tacy sami, a jednak inni 

 poznawanie dzieci różnych ras, kultur oraz warunków, w jakich żyją, 

 utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka, kształtowanie tolerancji, 

 ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie, 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych, 

 utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich, 

 rozwijanie umiejętność muzykowania pod kierunkiem dyrygenta 

 rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, 

 mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, 

 rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole 
2. Wakacyjne podróże 

 Poznawanie miejsc letniego wypoczynku ( z wykorzystaniem mapy Polski),  

 wprowadzenie wyrazów do czytania całościowego 

 Wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce 

 Wzbogacanie zasobu słownictwa 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywanie figur geometrycznych, pobudzanie pomysłowości i 
wyobraźni 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Składanie papieru techniką orgiami 

 Rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi 

 Poznawanie cech charakterystycznych lata 

 Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia 

 Zwracanie uwagi na konieczność doboru garderoby do miejsca letniego wypoczynku 

 Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo –ruchowej 
3. Pożegnania nadszedł czas 

 Zachęcanie do radosnego eksperymentowania podczas zajęć plastycznych 

 Utrwalenie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania w miejscach publicznych 

 Swobodne zabawy w piaskownicy –badanie właściwości suchego piasku i mokrego piasku, rozwijanie 
umiejętności manualnych 

 Rysowanie po śladzie –rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

 Uświadomienie dzieciom konieczności ochrony roślin, którym grozi wyginięcie, przestrzeganie zakazu 
ich zrywania podczas wakacyjnego wypoczynku 

 Poszerzenie wiadomości na temat prac polowych wykonywanych latem 

 Utrwalenie nazw dni tygodnia 

 Rozwijanie umiejętności czytania 

 Przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw, zabawy w archeologów –poszukiwanie 
w piaskownicy ukrytych skarbów 

 Rozwijanie pamięci, odważne prezentowanie swych umiejętności na forum grupy 

 Utrwalenie wierszy i piosenek poznanych w ciągu roku szkolnego 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej, odczytywanie ich 

 Porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech 
poszczególnych pór roku 

4. Projekt Sport 

 Budowanie wiedzy na temat sportu i dyscyplin sportowych, zapoznanie z czasem i miejscem narodzin 
idei olimpijskiej 

 Rozwijanie zainteresowania sportem 

 Uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego 

 Nabywanie umiejętności organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w domu 

 Zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu 

 Poznawanie sylwetek znanych Polaków 

 Aktywny udział w międzygrupowym turnieju sportowym, poznawanie zasad zdrowej rywalizacji, 
kształtowanie odporności emocjonalnej, rozwijanie sprawności fizycznej, zwinności i szybkości 

 
 


