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•    W tym miesiącu dzieci kontynuowały poznawanie przedstawicieli różnych 

zawodów.  

Dzieci z grupy „Misie” i „Zajączki” w ramach „Zawodów mojej miejscowości” 

poznały zawody: lekarz, nauczyciel, strażak, listonosz, krawiec, fryzjer. 

Dzieci z grupy „Krasnale” w ramach programu innowacji pedagogicznej „Kim będę 

przedszkolaki poznają zawody” poznały zawody: aktor, elektryk, piekarz, weterynarz, 

sportowiec, zawody związane z morzem ( rybak, marynarz, nurek, ratownik),  oraz zawody 

rodziców- poprzez przeprowadzenie wywiadu z rodzicami na temat ich pracy zawodowej. 

Dzieci z grupy "Jeżyki" obchodziły Międzynarodowy dzień strażaka i otrzymały w związku z 

utrwaleniem  tematu kolorowanki. Grupa "Biedronki" słuchała wiersza „Wszyscy dla 

wszystkich”- Juliana Tuwima i na jego podstawie dzieci poznawały specyfikę różnych 

zawodów. Dzieci rozmawiały z rodzicami o tym jak powstają książki i jakie zawody 

są potrzebne, aby powstała książka. Następnie wykonały samodzielnie lub z pomocą 

rodziców swoją własną książeczkę 

Dzieci z grupy "Motylki" poznały zawody rodziców poprzez rozwiązywanie zagadek, 

zabawy pantomimiczne,słuchanie piosenek oraz dopasowywanie odpowiednich 

przedmiotów do wykonywanego zawodu. 



W ramach podsumowania działań z zakresu innowacji pedagogicznnej dzieci wzięły udział w 

przedszkolnym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Panią z grupy "Krasnale" pt: 

"Mój wymarzony zawód" 

• Z okazji obchodów Dnia Mamy i taty dzieci z z najmłodszych grup wzięły udział w konkursie 

plastycznym wewnątrz- przedszkolnym zorganizowanym przez panie z grup: "Misie" i 

"Zajączki" ,,Zaczarowany kwiat dla mamy" 

• Dzieci z grupy "Krasnale" i "Jeżyki" z  tej okazji przygotowywały dla wszystkich mam korale 

z makaronu i uczyły się wierszyków dla rodziców.  

• Dzieci z grupy "Biedronki" słuchały opowiadania słuchały opowiadania „Jak mama 

uratowała księżyc", malowały farbami plakatowymi „Portret swojej mamy” oraz 

tańczyły z mamą do piosenki ,,A ja wolę moją mamę” z teledysku M. 

Jeżowskiej, złożyły życzenia, wręczyły samodzielnie wykonany upominek. Prace 

plastyczne dzieci umieszczone zostały na przedszkolnej stronie w folderze „Nasze 

Prace”. 

•  Dzieci z grupy: "Misie" uczestniczyły w ciekawych zajęciach matematycznych : 

„Biedroneczki mają kropeczki”, „Małe i duże ślimaki” , „Guziki”, „Całus dla Ciebie, 

całus dla mnie”, „Rybki w akwarium”. 

• Realizacja innowacji pedagogicznej „Kodowanie na dywanie- czyli sposób na nudę”- 

kodowanie serc dla mam. Dzieci zapoznały się z różnymi zawodami, które 

wykonywać mogą  kochane mamusie. 

• Grupa "Jezyki" uczestniczyła w wirtualnym spacerze po zabytkowej kopalni w Wieliczce oraz 

w lekcji online "Spotkanie z lalkami" 

• W ramach codziennych ćwiczeń gimnastycznych grupa Misie uczestniczyła m.in. w 

zajęciach muzyczno – ruchowch takich jak: „Gimnastyka Fruzi”, „Żabki” , „Na ziemi 

zostaje”, „Wrzucamy listy”, „Koniki polne” „Tniemy jak nożyczki”, „Ram sam sam”, 

„Praczki”, „Ojciec Wirgilusz”, „Kot jest, kota nie ma” , „zabawy chomiczków”, 

„Papużki”  oraz wiele opowieści ruchowych:  „Do pożaru”, ”Żabki”, „Na morza 

dnie”. 

• Grupa "Motylki" poznała nazwy sportów letnich, omawiała stroje zawodników oraz 

dzieliliśmy dyscypliny sportowe według różnych kryteriów.  

• Dzieci z grupy "Zajączki" i "Muchomorki"w tym miesiącu poznały wybrane zwierzęta żyjące 

w naturalnym środowisku: motyl, biedronka, mrówka, ślimak na podstawie oglądanej bajki   

"Wędrówki Skrzata Borówki-łąka". "Zajączki" poznały również świat czworonożnych 

przyjaciół za pośrednictwem prezentacji multimedialnej ,,Domowi ulubieńcy"  

• Dzieci z grupy "Jeżyki" wykonywały gimnastykę buzi i języka podczas ćwiczeń stworzonych 

przez Śląski Teatr Lalki i Aktora, a dzieci z grupy "Misie" uczestniczyły w wielu zajęciach  

rozwijających artykulacje i usprawniających aparat mowy m.in.  „Skacząca 



gimnastyka buzi i języki” – ćwiczenia logopedyczne z żabkami , „Re-re, kum-kum”, 

„Pieski”, „Myszki”. 

• W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” dzieci z grupy: „Krasnale” miały po raz 

kolejny możliwość uczestniczyć w nagranych przez wychowawcę bajkach do słuchania z 

cyklu: „Bajeczki z przedszkolnej półeczki”. 

• W grupie "Zajączki" dzieci co piątek oglądały bajkę edukacyjną w  odcinkach ,,Myszka w 

paski- higiena osobista" w ramach akcji ,,Czyściochowe przedszkole. A dzieci z grup: 

"Muchomorki" oglądały film edukacyjny pt. „Jak powstają książki” oraz bajkę 

edukacyjną o koronawirusie. Grupa "Biedronki" poznała różne sporty i dyscypliny 

sportowe na podstawie filmu edukacyjnego. Grupa "Motylki" oglądała bajkę 

edukacyjną pt. "Ekologiczny dom" oraz wykonała pracę plastyczną pt. "Dom moich 

marzeń" 

• W grupie "Muchomorki" rozstrzygnięty został konkurs „Mali przyrodnicy- hodowla 

okazu przyrodniczego” a w grupie "Biedronki" w ramach „Smacznie, zdrowo – 

ogórkowo"  dzieci samodzielnie  wykonały kanapki z 

wykorzystaniem ogórka. Poznały walory smakowe ogórka oraz wartości zdrowotne. 

• Misie wykonały wiele ciekawych prac plastyczno-technicznych np. „Rumianek” , 

„Ślimaczek z plasteliny”, „Na łące”, „Dzielni strażacy”, „Serduszko dla Mamy i 

Taty”, „Serduszka”, „Portret Rodziców”, „Piesek z kosteczką” , „Tęczowa papuga”, 

„W akwarium”. Dzieci z grupy "Biedronki" wykonały następujące prace plastyczne 

różnymi technikami, które umieszczone zostały na stronie przedszkola w zakładce 

"Nasze prace": malowały widelcem, tworzyły wymarzony dom wybranym 

sposobem – rysowaniem, wycinaniem, wykorzystaniem elementów z kolorowych 

gazet, techniką kolażu, wykonały z kół mieszkańców łąki. 

• Dzieci z grupy "Krasnale" za udział w projekcie „Zdrowo i sportowo” - zdobyły certyfikat dla 

przedszkola . 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


