
MIESIĘCZNY PLAN ZAJĘĆ 
GRUPA OBŁOCZKI 

CZERWIEC  

TEMAT TYGODNIA: W ŚWIECIE MALUCHA  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

01.06.2020r. 
poniedziałek 

Dzień dziecka – dzień mleka  
-Ćwiczenie motoryki małej,  
-Rozwijanie zdolności 
uważnego słuchania 
opowiadań i wierszy  
-Integracja grupowa  
-Poznanie części ciała.  

 
 

02.06.2020r. 
wtorek 

Zabawy z pacynką 

03.06.2020r. 
środa 

Ulubione bajki 

04.06.2020r. 
czwartek 

Moja lalka, mój miś 

05.06.2020r. 
piątek 

Poznaję swoje ciało 

TEMAT TYGODNIA: Poznajemy świat wokół nas  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

08.06.2020r. 
Poniedziałek 

 
Dzień ochrony środowiska 

-Rozwijanie motoryki 
małej, 
-Segregowanie 
obrazkowych śmieci, 
-Poznajemy kolory 
koszy  do segregacji 
-Poznajemy największych 
mieszkańców oceanów, 
-ćwiczenia 
spostrzegawczości,         
-poznawanie nowych 
zjawisk poprzez 
doświadczenia,  
Rozróżnianie  pojęć  duży -
mały 

09.06.2020r. 
wtorek 

 
Światowy Dzień Oceanów 

10.06.2020r. 
środa 

 
Mały Chemik  

11.06.2020r. 
czwartek 

 
Dzień wolny 

12.06.2020r. 
piątek 

 
Duże i Małe 

TEMAT TYGODNIA: Tydzień zmysłów  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

15.06.2020r. 
poniedziałek 

 
Dzień wiatru - zabawy z folią malarską i piórkami 

-Stymulacja zmysłów: 
dotyku, czucia głębokiego, 
wzroku, słuchu; 
- usprawnianie motoryki 
małej; 
- ćwiczenie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej;  
-ćwiczenie koncentracji 
uwagi 

16.06.2020r. 
Wtorek 

Co potrafią nasze rączki - zabawy sprawnościowe (np. z 
pomponami) 

17.06.2020r. 
środa 

 
Co potrafią nasze rączki c.d. - zabawy paluszkowe 

18.06.2020r. 
czwartek 

Międzynarodowy Dzień Sushi - zabawy sensoryczne (kulki 
ryżowe) 

19.06.2020r. 
Piątek 

Dzień leniwych spacerów - tworzenie butelek sensorycznych z 
letnich skarbów (piasek, muszelki, kolorowe kwiaty, liście itd.) 

TEMAT TYGODNIA: „TATO, TATO CÓZ CI DAM…”  

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

22.06.2020r. 
poniedziałek 

Dzień kultury fizycznej   
-Zachęcanie do aktywności 
fizycznej,  
-Usprawnianie motoryki 
małej,  

23.06.2020r. 
wtorek 

DZIEŃ OJCA – zajęcia plastyczne  

24.06.2020r. Dzień wędkarza   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa Idziemy na ryby! Zajęcia manualno-plastyczne  
 

-Ćwiczenie sprawność 
ruchowej 
-Pogłębianie wiedzy na 
temat zwierząt: ryby,   
-Ćwiczenia mające na celu 
uspokoić oddech,  
-Ćwiczenia usprawniające 
koordynację ruchową 
 

25.06.2020r. 
czwartek 

Światowy dzień smerfa – 
Czytanie bajki/teatrzyk, zajęcia plastyczne  

 

 
26.06.2020r. 

piątek 

 
Morza szum, ptaków śpiew… 
Zajęcia relaksacyjne oraz „zabawy dywanowe” 

 

TEMAT TYGODNIA: POJEDZIEMY NA WYCIECZKĘ?   
MORZE, GÓRY, JEZIORO, RZEKA, LAS …. 

DATA PODTEMATY DNIA CEL ZAJĘĆ 

29.06.2020r. 
poniedziałek 

Może nad morze? Zajęcia plastyczne    
-Usprawnienie 
motoryki malej, 
-Usprawnienie 
motoryki dużej, 
Ćwiczenia 
poprawiające 
koordynacje 
ruchowo-słuchową, 
Poznawanie 
mieszkańców 
akwenów wodnych  

30.06.2020r. 
wtorek 

Zabawy ruchowe  

01.07.2020r. 
Środa 

Idziemy w góry! Zajęcia pokazowe, zajęcia plastyczne  

02.07.2020r. 
czwartek 

Na plaże marsz! Zajęcia manualne  

03.07.2020r. 
piątek 

Kto mieszka nad rzeką?!   


