
RYTM WYDARZEŃ NA MIESIĄC CZERWIEC 2022 r. 
W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 

IM. JANUSZA KORCZAKA W LEGIONOWIE

Lp. Data Wydarzenie Odbiorcy/uczestni
cy wydarzenia

1 1.06.  - 
24.06.2022

Realizacja działań w ramach udziału grupy w ogólnopolskiej innowacji  „Uważność – nasza 
siła,  wielka  moc” -  podwyższenie  odporności  psychicznej  i  fizycznej  dzieci,  usprawnienie 
procesów zapamiętywania i uczenia się

Gr. Odkrywcy, 
Marzyciele

2 1.06.2022 „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

Wszystkie grupy

3 3.06.2022 1. Wycieczka  do  Muzeum  Narodowego  w  Warszawie - lekcja muzealna:  „Co  to  jest 
muzeum?”, „Kolorowy zawrót głowy” 
2. Olimpiada sportowa

1. Gr. Gwiazdki, 
Podróżnicy 
2. Reprezentanci z 
gr. Smakusie

4 6.06.2022 „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej 
metody ich wszechstronnego rozwoju - mama Judyty

Gr. Kolorki

5 7.06.2022 „Cała Polska czyta dzieciom” - propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznej 
metody ich wszechstronnego rozwoju - mama Poli 
2. Udział grupy w pokazach tanecznych z walcem angielskim

1. Gr. Kolorki

2. Gr. Smakusie

6 8.06.2022 Spotkanie z Alpakami - zaciekawienie dzieci otaczającą je naturą, nauka szacunku i 
wrażliwości dla żywych stworzeń, wspieranie  sfery emocjonalnej, poznawczej oraz 
społecznej. 

Gr. Gwiazdki, 
Podróżnicy, 
Zdobywcy, 
Kolorki, Słoneczka

7 9.06.2022 1. „Dzień Przyjaciela” - kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni.

2. „Dzień zrozumienia i tolerancji dla niepełnosprawności” – rozwijanie postawy moralnej, 
empatii i zrozumienia wobec osób niepełnosprawnych

3.    3.  Spotkanie z Alpakami - zaciekawienie dzieci otaczającą je naturą, nauka szacunku i 
wrażliwości dla żywych stworzeń, wspieranie  sfery emocjonalnej, poznawczej oraz 
społecznej.

L      4. Lekcja pokazowa – „Nauka poprzez zabawę z Lego Education” z udziałem Prezydenta 
Miasta Legionowa Piotrem Zadrożnym.

1. Gr. Odkrywcy, 
Kolorki, 
Marzyciele
2. Gr. Podróżnicy
3. Gr. Biegusie, 
Marzyciele, 
Smakusie, 
Odkrywcy 
4. Gr. Zdobywcy

8 10.06.2022 1. „Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie” w ramach projektu współpracy „Idę 
do szkoły” - kształtowanie wiedzy dotyczącej środowiska szkolnego, łagodzenie niepokoju 
dzieci związanego w nowym etapem edukacyjnym
2. „Poznajemy przyrodę wiejską - lato na wsi”, nagranie audio-video nagrane przez rodzica.
3.  Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie -  lekcja muzealna:  „W malarskiej 
pracowni”, „Pory roku”
4. Innowacja „Doświadczam się i ruszam, więc mam sprawną buzię i dłonie”

1. Gr. Smakusie

2. Gr. Gwiazdki
3. Gr. Marzyciele, 
Słoneczka
4. Gr. Zdobywcy

9 13.06.2022 Spotkanie  ze  Strażą  Miejską  „Bezpieczna  droga” -  zajęcia  edukacyjne  dotyczące 
bezpieczeństwa na drodze

Gr. Słoneczka

10 14.06.2022 1. Realizacja innowacji „Zapraszam Cię do mojego świata”  -   rozwijanie wiedzy na temat 
świata ludzi niepełnosprawnych
2. Zakończenie Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Emocja”

1. Gr. Smakusie

2. Gr. Smakusie

11 15.06.2022 1. Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie - lekcja muzealna: „Kolorowy zawrót 
głowy”, „Co to jest muzeum?” 
2. „Poznajemy tajniki zdrowego odżywiania latem” – wykonanie  sałatki owocowej.
3.  Uroczystość zakończenia roku - czerpanie radości z prezentowania się rodzicom, 
przełamywanie nieśmiałości, poczucie radości ze wspólnego spędzania czasu, godz. 15.30

Gr. Kolorki, 
Biegusie
2. Gr. Gwiazdki
3. Gr. Zdobywcy

12 16.06.2022 „Wulkan”- działanie w ramach realizacji innowacji „Odkrywcy na tropie świata nauki – 
przez małe eksperymenty do dużej wiedzy” - rozwijanie zainteresowań przyrodniczo - 
technicznych, wyobraźni twórczej, kreatywności i aktywności poznawczej oraz budzenie 
zainteresowań naukowych.  

Gr. Odkrywcy 



13 21.06.2022 Uroczystość zakończenia roku  - czerpanie radości z prezentowania się rodzicom, 
przełamywanie nieśmiałości, poczucie radości ze wspólnego spędzania czasu
gr. Smakusie- godz. 15.30
gr. Biegusie – godz. 15.30

Gr. Smakusie, 
Biegusie

14 22.06.2022 Uroczystość  zakończenia  roku -  czerpanie  radości  z  prezentowania  się  rodzicom, 
przełamywanie nieśmiałości, poczucie radości ze wspólnego spędzania czasu
gr. Gwiazdki – godz. 15.00
gr. Marzyciele – godz.15.00
gr. Słoneczka – godz. 15.30

Gr. Gwiazdki,
Marzyciele, 
Słoneczka

15 23.06.2022 1. Uroczystość zakończenia roku - czerpanie radości z prezentowania się rodzicom, 
przełamywanie nieśmiałości, poczucie radości ze wspólnego spędzania czasu
gr. Kolorki- godz. 15.00
gr. Odkrywcy – godz. 15.00
gr. Podróżnicy – godz. 15.30
2. „Cała Polska czyta dzieciom” – wybrane wiersze dla dzieci o wakacjach, nagranie audio-
video nagrane przez rodzica. 

1. Gr. Kolorki, 
Podróżnicy, 
Odkrywcy

2. Gr. Gwiazdki

16 24.06.2022 1.  Wycieczka  do  Muzeum  Narodowego  w  Warszawie -   lekcja muzealna:  „Pomysł  na 
zabawkę”, Świat rycerzy. Księżniczek i świętych PRZ), „Ptaki, robaki i inne zwierzaki” 

       2. Koncert muzyczny „Puch -Puch”

Gr. Smakusie, 
Zdobywcy, 
Odkrywcy 
2. Wszystkie grupy

17 27.06.2022 1. „Poznajemy zawody naszych rodziców" - kierowca, nagranie audio-video nagrane przez 
rodzica
2.  „Z wizytą w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie”,  w ramach projektu współpracy 
„Idę  do  szkoły”  -  kształtowanie  wiedzy  dotyczącej  środowiska  szkolnego,  łagodzenie 
niepokoju dzieci związanego w nowym etapem edukacyjnym

1. Gr. Gwiazdki

2. Gr. Zdobywcy
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