
RYTM WYDARZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2021 r. 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7,

 IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/uczest
nicy wydarzenia

1 1.06.2021
wtorek

„Dzień Dziecka” -  propagowanie różnych form aktywności ruchowej, 
tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej 
aktywności ruchowej dziecka, zachęcanie dzieci do czynnego udziału w grach 
i zabawach. 
W programie m.in. „Zamki dmuchane”, „Zabawy z Minionkiem", 
"Przedstawienie teatralne", "Animacje taneczno-ruchowe z pokazem tańca 
Breakdance", "Malowanie buzi i włosów", "Zabawy z bańkami mydlanymi",
„Zamknięcie w bańce mydlanej, "Zabawy z balonami", "Warsztaty 
plastyczne - malowanie otoczaków", prezent dla każdego dziecka.
Wata cukrowa dla każdego chętnego podczas odbioru dziecka z przedszkola.
Atrakcje przygotowane i poprowadzone przez nauczycieli przedszkola.

Wszystkie grupy

2 7.06.2021
poniedziałek 

       1. „Sprintem do maratonu” - realizacja VII Ogólnopolskiego Maratonu 
Przedszkolaków -  promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu
2. „Poznajemy ciekawe miejsca w Polsce": Wybrzeże – nagranie audio-video 
przygotowane przez rodzica. 
3. „Dzień chemika” – odkrywanie świata wszystkimi zmysłami

1. Gr. Odkrywcy

2. Gr. Kolorki

3. Gr. Marzyciele

3 9.06.2021 środa „Dzień Przyjaciela” – kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni, zabawy 
integracyjne z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i metody Klanza

Gr. Odkrywcy, 
Marzyciele, 
Podróżnicy, 
Zdobywcy

4 10.06.2021
czwartek

1. „Cała Polska czyta dzieciom" - propagowanie codziennego czytania dzieciom
jako skutecznej metody ich wszechstronnego rozwoju z wykorzystaniem narzędzi
multimedialnych  -  opowiadanie  "Dwanaście  miesięcy"  –  nagranie  audio-video
przygotowane przez rodzica.  
2.  „Dzień  Patrona  Przedszkola”  –  uroczystość  wewnętrzna
3.  Zebranie  organizacyjne  z  rodzicami  dzieci  przyjętych  do  przedszkola  
w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 godz. 16.00.

1. Gr. Kolorki
2. Wszystkie 
grupy
3. Dyrektor, 
Rodzice dzieci 
nowoprzyjętych 
do przedszkola

5 14.06.2021
poniedziałek 

1. Realizacja innowacji pedagogicznej „Pomóż mi zrobić to samemu - życie 
codzienne” – kształtowanie czynności samoobsługowych podczas posiłku i jego 
przygotowania. 
2. Realizacja innowacji „Doświadczam i ruszam się, więc mam sprawną buzię 
i dłonie” - usprawnianie motoryki małej 

1. Gr. Słoneczka

2. Gr. Kolorki

6 16.06.2021
środa

Uroczystość zakończenia roku szkolnego z udziałem rodziców  - godz. 16.30 - 
spotkanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (tj. jeden rodzic z dzieckiem, 
osłona nosa 
i ust maseczką, dezynfekcja rąk)

Gr. Zdobywcy

7 17.06.2021
czwartek

Zebranie  organizacyjne  z  rodzicami  dzieci  przyjętych  do  przedszkola  w
procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 godz. 16.00.

Dyrektor, Rodzice
dzieci 
nowoprzyjętych 
do przedszkola 

8 18.06.2021
piątek

Uroczystość zakończenia roku szkolnego z udziałem rodziców - godz.16.00 –
spotkanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (tj. jeden rodzic z dzieckiem,
osłona nosa i ust maseczką, dezynfekcja rąk)

Gr. Kolorki

21.06.2021
poniedziałek

 
Zebranie z rodzicami – spotkania indywidualne z rodzicami-zgodnie z 
zapisem na liście.

Gr. Biegusie,

9 22.06.2021 
wtorek 

1. Realizacja innowacji „Doświadczam i ruszam się, więc mam sprawną buzię 
i dłonie” - usprawnianie motoryki małej 
2. „Poznajemy zawody naszych rodziców"  kierowca  - nagranie audio- video 
przygotowane przez dziecko z rodzicami dla grupy.
3. Zebranie z rodzicami - spotkania indywidualne z rodzicami -zgodnie z 
zapisem na liście.

1. Gr. Odkrywcy
2. Gr. Kolorki

3. Gr. Marzyciele



4. Uroczystość zakończenia roku szkolnego – nagranie audio-video dla 
rodziców 4. Gr. Marzyciele,

Smakusie

10 23.06.2021
środa 

1. „Poznajemy nawyki zdrowego odżywiania": przygotowanie sałatki owocowej, 
według przepisu podanego na Fb grupowym przez rodzica. 
2. Uroczystość zakończenia roku szkolnego – nagranie audio-video dla 
rodziców
3. Zebranie z rodzicami – spotkania indywidualne z rodzicami-zgodnie z 
zapisem na liście.

1. Gr. Kolorki
2. Gr. Podróżnicy,
Gwiazdki, 
Bigusie
3. Gr. Smakusie, 
Gr. Odkrywcy

11 24.06.2021
czwartek 

Zebranie z rodzicami - spotkania indywidualne z rodzicami-zgodnie z 
zapisem na liście.

Gr. Słoneczka, 
Podróżnicy, 
Gwiazdki

12 25.06.2021
piątek

1.  Uroczystość  zakończenia  roku  szkolnego  –  nagranie  audio  –  video  dla
rodziców
2. Rada Pedagogiczna

3. Koncert muzyczny dla dzieci Puch Puch

1. Gr. Słoneczka

2. Wszyscy 
nauczyciele
3. Wszystkie 
grupy

01.06.2021 r. - 30.06.2021 r. - Realizacja innowacji metodyczno - organizacyjnej „Bawię się, ruszam, rozwijam - 
zabawy muzyczno-ruchowe w rozwoju fizycznym dzieci” gr. Odkrywcy – poprawa koordynacji wzrokowo-
słuchowo-ruchowej

Opracowała: Milena Kurpiewska                                                                Zatwierdził: Dyrektor Przedszkola 


