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• Dzieci z grup Krasnale, Biedronki i Motylki poszerzały swoją wiedzę na temat przyrody i 

mieszkańców łąki. W zabawie  rozwijającej kompetencje językowe „Owady w letnim 

ogrodzie”, dzieci z grupy Biedronki rozszerzały swoją wiedzę na temat owadów, które 

można spotkać w ogrodzie i łące.  

• Dzieci z "Biedronek" uczestniczyły w „Wielkim turnieju odkrywców przyrody” gdzie 

odpowiadały na pytania, dotyczące przyrody i tego o czym, uczyły się w minionym 

tygodniu. Dziecko, które odpowiedziało prawidłowo otrzymało tytuł Przyjaciela 

Przyrody. Dzieci z grupy Zajączki miały okazję do podziwiania świata przyrody odległej , 

egzotycznej ,podczas zabawy paluszkowej ,,Małpki" zabawy muzyczno- ruchowej 

,,Dżungla",,Żyrafa fa.fa". 

• W grupie Motylki dzieci zapoznały się z pracą rolnika, przypomniały sobie nazwy zwierząt 

gospodarskich i przykładowych upraw rolnych, a dzieci z grupy Krasnale też poznawały 

zwierzęta z wiejskiego podwórka oraz ćwiczyły artykulację na podstawie bajki ortofonicznej "W 

zagrodzie Małgosi" oraz bawiły się wspólnie z Rodzicami wykonując masażyk 

relaksacyjny „Na wiejskim podwórku” 

•  W grupie Biedronki dzieci wspólnie z rodzicami przygotowały sałatkę z sezonowych 

owoców. Próbowały samodzielnie obrać i pokroić owoce. Pamiętały o umyciu rąk i 

owoców przed rozpoczęciem pracy! A kiedy sałatka była już gotowa, zaproszono 

domowników do wspólnej degustacji. 

• W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci z grup : Biedronki 

słuchały wierszy o tematyce letniej oraz kosmicznej. Nauczyły się fragmentu wiersza „W 

letnim ogródku” L. Łącz.  Dzieci z grupy Zajączki słuchały wierszy: ,,Pracowite pszczółki" 

,,Wesoła kąpiel" ,,Matematyczne lato" a dzieci z grupy "Krasnale" słuchały bajek i wierszy 



znanych polskich autorów. 

• W ramach zbliżających się wakacji dzieci z poszczególnych grup: Motylki, Krasnale, 

Muchomorki oglądały filmy edukacyjne, które miały na celu przypomnienie zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu nad morzem, w górach oraz podczas wycieczek pieszych i 

rowerowych. 

• Dzieci z grupy Muchomorki rozwiązywały  rebusy, zagadki, kolorowały obrazki,  oraz 

wspólne śpiewały piosenki o tematyce wakacyjnej. W grupie Motylki dzieci zapoznały 

się z rodzajami środków transportu służącymi do podróżowania oraz z przedmiotami 

niezbędnymi do spędzania wakacji nad morzem i w górach 

• Dzieci z grup: Muchomorki, Biedronki, Motylki, Jeżyki, Misie, Krasnale ćwiczyły grafomotorykę 

oraz wykonały ciekawe prace plastyczne tj: Muchomorki zrobiły laurkę dla taty z okazji jego 

święta, dzieci z grupy Biedronki wymyślały, co można zrobić z przedmiotów, jak je 

przerobić i ponownie wykorzystać. Oto ich propozycje: ze słoika – można zrobić wazon, 

z nakrętek – kapsle do gry, z pudełka /po butach/ – domek dla kota, z rolki /po papierze/ – 

pojemnik na kredki /po ozdobieniu/. Dzieci z grupy Motylki na podstawie filmu 

edukacyjnego wykonały "plaster miodu" z użyciem farb plakatowych i folii bąbekowej oraz 

wykonały wiele ciekawych prac plastycznych związanych z latem i wakacjami, m.in. własną 

mapę podróży. Jeżyki wykonały mysz z różnych materiałów oraz wyklejały plasteliną koła 

olimpijskie. Misie zrobiły „Bębenek”  oraz „Zebrę”. 

• Dzieci z grupy "Biedronki" wzięły udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Janusz 

Korczak – nauczyciel wszystkich dzieci”. Dzieci grupy Biedronki wykonały trzy prace 

przedstawiające Janusza Korczaka jako motyla, super bohatera oraz w otoczeniu dzieci. 

Organizatorem konkursu  jest Korczakowska Szkoła Marzeń w Katowicach. 

• W ramach programu innowacji pedagogicznej "Kodowanie na dywanie- czyli sposób na nudę" 

dzieci z grupy "Muchomorki" zdobyły certyfikat 

• Dzieci z grupy "Misie" bawiły się w zabawy paluszkowe: „Zamki”  , „Biedroneczka”  oraz 

„Dwie ręce, dziesięć placów” 

• Dzieci z grup: Krasnale, Jeżyki, Misie i Zajączki ćwiczyły swoją sprawność ruchową poprzez 

organizowane zabawy i ćwiczenia spontaniczne.  "Krasnale" i "Jeżyki" śpiewały piosenki 

"Rodzinna wycieczka". Krasnale śpiewały piosenkę "Po łące biega lato" oraz tańczyły taniec 

pszczółki Mai oraz taniec "Kaczuchy". Dzieci z grupy Misie na zajęciach muzyczno – ruchowych  

tańczyły do utworów: „Zumba kids” , „Dżungla” , "Żyrafa", „Muzykanci – konszabelanci” , 

„Papużki". 


