
Czerwiec 2018 w „Słonecznej Polanie”  

4-8.06.2018 „Samogłoskowe kwiatki” -cykl zajęć logopedycznych mający na celu 

utrwalenie samogłosek. Będziemy rozpoznawać i nazywać samogłoski, a także poszukiwać 

wyrazów rozpoczynających się na każdą z nich. 

5.06.2018 „Po drugiej stronie tęczy” - zajęcia z panią psycholog- poćwiczymy nasze 

zdolności twórcze, wyobraźnię, znajomość kolorów. Posłuchamy opowiadania 

z wykorzystaniem przedmiotów sensorycznych. Będą zabawy muzyczno- ruchowe. 

Wykonamy wspólnie pracę twórczą „Mokre na mokrym”. 

 

7.06.2018 „Jemy zdrowo, kolorowo” –Zabawy z książką kucharską, obrazkiem, poznanie 

nazw różnych dań. Komponowanie własnego przepisu na zupę lub drugie danie- praca 

plastyczna w ramach realizacji programu edukacyjnego „Kulinarne przysmaki, które lubią 

przedszkolaki”.  

11-15.06.2018 Zajęcia logarytmiczne „Pszczółki”. Podczas zajęć będziemy różnicować, 

nazywać i wskazywać kolory. Nie zabraknie też ćwiczeń i zabaw słuchowo-ruchowych. 

13.06.2018 „Światowy dzień smerfa”- Przeniesiemy się w bajkowy świat smerfów, 

będziemy oglądać bajkę „Smerfne lato”, w zabawach kreatywnych poćwiczymy nasz wzrok, 

słuch oraz orientację w schemacie ciała.  

15.06.2018 Obchodzimy urodziny naszego kolegi z przedszkola – Patryka. Składamy 

życzenia, śpiewamy „Sto lat”, oraz uczestniczymy w zabawach urodzinowych.  

18-22.06.2018 Zajęcia logopedyczne „Wakacje”- Na zajęciach będziemy usprawniać 

narządy artykulacyjne wysłuchując opowiadania o języczku, który wybrał się na wycieczkę 

wakacyjną. Podczas zabaw oddechowo- fonacyjno-artykulacyjnych będziemy naśladować 

odgłosy fal morskich, szum wiatru, a podczas zabawy słuchowo-ruchowej zorganizujemy 

górską wędrówkę. 



19.06.2018 „Worek pełen uśmiechu”- Od pani psycholog usłyszymy, dlaczego warto się 

uśmiechać i co nam sprawia radość. Wykonamy plakat całą naszą grupą- „Radosne 

przedszkolaki”- wykorzystamy wszystkie nasze umiejętności zdobyte przez cały rok.  

20.06.2018  Dzień Dziecka/ Dzień Patrona Razem z kolegami i koleżankami uczcimy 

udziałem we Mszy Świętej pierwszą rocznicę nadania imienia naszemu Ośrodkowi. 

Po uroczystej akademii będziemy świętować nasze święto.  

21.06.2018 Obchodzimy urodziny naszej koleżanki z przedszkola- Ani. Składamy 

najserdeczniejsze życzenia, śpiewamy „Sto lat”. Uczestniczymy w zabawach urodzinowych. 

22.06.2018 Uroczyste zakończenie roku – „ Już wakacje, już zabawa! Czas wolny i wielka 

laba. Tyle czeka nas atrakcji, że zabraknie nam wakacji!” 

Wręczenie dyplomów wzorowego przedszkolaka. 

 

 

 


