
 

Tematyka: 

1. Prawa dziecka 

2. W podróż wyruszamy 

3. Tajemnice przyrody 

4. Wakacje tuż-tuż 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze: 
 

W czerwcu w grupie „Jagódki”: 

 Będziemy rozpoznawać i klasyfikować środki transportu 

 Poznamy zasady bezpieczeństwa podczas wakacji 

 Będziemy kształtować własną niezależność emocjonalną, nieuleganie naciskom oraz 

negatywnym wzorcom zachowania 

 Będziemy rozwijać świadomość własnych praw oraz praw innych 

 Będziemy rozwijać zainteresowanie obrazem graficznym liter: „H” i „h”, „G” i „g” 

 Utrwalimy znajomość i stosowanie cyfr oznaczających liczby od „0” do „10”  

 Będziemy wypowiadać się w sposób zrozumiały z zachowaniem następstwa czasu, 

poprawnie pod względem gramatycznym 

 Będziemy kształtować umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów o prostej 

budowie fonetycznej 

 Będziemy tworzyć prace plastyczno-techniczne według instrukcji słownych 

i obrazkowych  

 Dostrzeżemy znaczenie uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych 

np. dobro,prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń 

 Porównamy objętości „na oko”(więcej, mniej, tyle samo) 

 Będziemy dostrzegać wpływ działalności człowieka na przyrodę – zanieczyszczenia 

wody, powietrza, gleby, odpady. Dostrzeżemy związki przyczynowo - skutkowe 

 Będziemy kształtować nawyki prozdrowotne, myć ręce przed jedzeniem, przed 

czynnościami kulinarnymi 

 Będziemy współpracować w grupie podczas działań plastycznych, podczas działań 

konstrukcyjnych oraz badawczych, uważnie słuchać wypowiedzi kolegów i koleżanek 

 Będziemy przestrzegać zasad uczciwej rywalizacji podczas gier, konkursów, zawodów 

sportowych 

 Podczas zabaw logopedycznych usprawnimy aparat artykulacyjny 

 Świadomie i aktywnie posłuchamy muzyki instrumentalnej 

 Zabawy z utrwalaniem części ciała i kierunku od osi ciała: lewa, prawa 

 Będziemy uczestniczyć w organizowanych zabawach ruchowych na sali i na świeżym 

powietrzu, przestrzegać bezpiecznego korzystania z urządzeń na placu zabaw 

 Będziemy uważnie słuchać i szybko reagować na komunikaty osób dorosłych 



 

 

 

 

Wysłuchamy i nauczymy się wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej: 

 

 

 

A ja na to, jak na lato! 

 
 

 

Gdy się w liście stroją drzewa, 

każdy ptak ze szczęścia śpiewa, 

kiedy słońce mocno grzeje 

cały świat się do mnie śmieje! 

 

Pędem śmigam siup! przez fale 

I nurkuję doskonale –  

w wodzie czuję się jak ryba, 

choć nie jestem rybą chyba! 

 

Lubię, gdy mnie słońce praży, 

kiedy smażę się na plaży 

i dlatego dla ochłody 

pałaszuję zimne lody! 

 

Słońce, woda i słowiki, 

piasek, kwiaty i tropiki –  

no i co powiecie na to? 

Bo ja na to, jak na lato! 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nauczymy się piosenki: 

 

 

„Wakacyjna piosenka” 
 

 

 

1.  Już lato się zbliża, na kwiatku usiadł bąk, 

                           zielono na łące, zajączki skaczą w krąg, 

                           biedronka przyodziała ubranko w kropki swe, 

                           komary pobzykują, już lato zbliża się. 

 

Ref. Hej ha, hej ha, piosenka z wiatrem gna, 

przez pole i las prowadzi naprzód nas. Bis 

 

 

2. Już lato się zbliża, wakacji nadszedł czas, 

Żegnamy przedszkole i opuszczamy was. 

Będziemy pływać w morzu, odwiedzać co dzień las, 

Słoneczko nas opali, aż nie poznacie nas. 

                           

 

Ref. Hej ha, hej ha, piosenka z wiatrem gna, 

przez pole i las prowadzi naprzód nas. Bis 

 

 

 


