
 

 

Tematyka: 

1. Lato – czas zabawy 

2. Kolorowe lato 

3. Żegnamy przedszkole 

4.  Do widzenia! 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
W czerwcu: 

 Będziemy obserwować czerwcową pogodę, poznamy dźwięki lata (szum wiatru, chór 

bąków, pszczół, koncerty żab, klekotanie bocianów, cykanie koników polnych) 

 Poszerzymy doświadczenia plastyczne poprzez malowanie tłustymi pastelami 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współdziałać z kolegami w grupie, uważnie słuchać ich wypowiedzi 

 Poznamy pomysły na letnie zabawy 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych  

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Będziemy utrwalać „magiczne słowa”- proszę, dziękuję, przepraszam 

 Poznamy nazwy obszarów Polski, dokąd możemy pojechać na wakacje: Morze Bałtyckie, 

góry Tatry, jeziora na Mazurach  

 Poznamy sposoby podróżowania na wakacje 

 Poznamy tajemnice zwierząt mieszkających na łące 

 Będziemy kontynuować zasady dobrego funkcjonowania w grupie. Będziemy bawić się 

w zgodzie 

 Poznamy określenie „tolerancja”, „zaufanie” 

 Porozmawiamy o pożyteczności pszczół 

 Będziemy rozwijać przyczynowo – skutkowe myślenie poprzez układanie historyjek  

 Poćwiczymy podział prostych wyrazów na sylaby 

 Będziemy klasyfikować przedmioty wg cech jakościowych: przeznaczenia, wielkości, 

kształtu, koloru. Policzymy do 6 

 Określimy oznaki lata 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Poznamy części ciała i kierunki od osi ciała: lewa, prawa 

 Poznamy obowiązki dyżurnego – rozdawanie sztućców do posiłków 

 Poćwiczymy i pobawimy się z użyciem przyborów do integracji sensorycznej 

 



 

 

 

 

Wysłuchamy wiersza: 

 

 

 

 

Morze, góry i jeziora 

 
 

 

Mała Ola razem z tatą  

nad Bałtykiem spędza lato. 

Choć ją piasek w stopy parzy, 

co dzień bawi się na plaży. 
 

Tomek z mamą wolą góry –  

skalne szczyty ponad chmury. 

I wędrówki poprzez hale, 

tam, gdzie owce i górale. 

 

A ja razem z moim bratem 

na Mazury jadę latem. 

Białe żagle i jeziora –  

przygód już nadchodzi pora. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Nauczymy się piosenki: 

 

 

 „ Dźwięki lata”  
 

 

 

Przeszła wiosna i lato nadchodzi. 

Już na łące szumi ciepły wiatr. 

Pszczół i bąków chór słyszy tu co dzień 

każdy motyl, co siada na kwiat. 

 

Ref. Gdy wesołe zaświeci słońce, 

to się zaczną koncerty na łące. 

Bzy, bzy, kum, kum, 

cyk, cyk, kle, kle! 

Każdy lato wita, jak chce! 

 

Przyleciały z Afryki bociany. 

Jak wesoło klekoczą wśród traw. 

Żaby głośno kumkają nocami. 

Chcesz posłuchać, to biegnij nad staw. 

 

Ref. Gdy… 

 

W trawie konik polny wciąż cyka, 

myszka piszczy zabawnie: pi, pi. 

I słowika radosną pieśń słychać. 

Zaśpiewajmy o łące i my! 

 

Ref. Gdy… 


