
TREŚCI PROGRAMOWE 

REALIZOWANE  

W GRUPIE I „MISIE” 

W MIESIĄCU CZERWCU 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

 

 „Święto dzieci”  

04 – 08 czerwca 2018r. 

 

 “Moje podwórko”  

11-15 czerwca 2018r. 

 

 „Nadchodzą wakacje” 

18-30 czerwca 2018r. 
http://luszczyca-blog.pl/wp-content/uploads/2013/06/słońce.jpg 

 

 

opracowała M. Przybysz 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

               „Święto dzieci” 
 

Termin realizacji: 04 -08 czerwca 2018r. 

 
Zadania: 

- Poznamy tajemniczy świat kosmosu w mobilnym 

planetarium. 

- Będziemy doskonalili umiejętności przeliczania 

(W Matematycznych Ogrodach Willy’ego); 

- Posłuchamy wiersza I. Suchorzewskiej “Chwalipięta”, 

porozmawiamy na temat jego treści; 

- Nauczymy się piosenki „Co kto lubi”- będziemy śpiewać, 

tańczyć i grać na instrumentach perkusyjnych; 

- Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców 

rozwijając umiejętności manualne i ucząc się stosowania 

różnych technik pracy; 

- Będziemy bawić się z wykorzystaniem „Magicznego 

Dywanu” - zagramy w grę „W sklepie”; 

- Poznamy różne zabawy dzieci z całego świata, obejrzymy 

prezentacje multimedialną; 
 

 

 

 

 

 

 



Co kto lubi – piosenka 
(muz. sł. Robert Majewski) 

 

1. Jabłka w cieście lubi Grześ, 

A ja wole budyń jeść. 

Ref.  Każdy przecież co innego 

Ma ulubionego.  /x2 

 

2. Grzesiek lubi gonić psa. 

Ja za piłką hop-sa-sa. 

Ref. Każdy przecież… 

 

3. Grzesiek do rakiety wsiadł, 

A ja pieszo zwiedzam świat. 

Ref. Każdy przecież… 

 
 
http://www.dobron.ug.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/dzieci4.jpg 

 

 

 

 

 

 



TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 

“Moje podwórko” 
Termin realizacji: 11-15 czerwca 2018r. 

Zadania: 

 
 Posłuchamy opowiadania E. Pałasz „Jak Wojtek 

szukał przyjaciela”, będziemy rozwijać mowę i 

myślenie odpowiadając na pytania dotyczące 

usłyszanego tekstu. 

 Będziemy doskonalić orientację przestrzenną, 

będziemy doskonalić umiejętność przeliczania z 

wykorzystaniem Matematycznych Ogrodów Willy’ego; 

 Poznamy piosenkę „Z motylem na głowie” będziemy 

śpiewać, bawić się i tańczyć; 

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców 

rozwijając umiejętności manualne i ucząc się 

stosowania różnych technik pracy; 

 Zaprosimy rodziców na uroczyste zakończenie roku, 

przedstawimy dla najbliższych pantomimę pt. 

“Brzydkie Kaczątko”; 

 Czeka nas wiele zabawy i ciekawych przygód! 
 

 

            

 

 

 

 

 



Z motylem na głowie  

(autor nieznany) 

1. Mały człowiek tak jak ja 

 też zachcianki swoje ma,  

 Więc wam powiem bardzo szczerze;  

  lubię jeździć na rowerze. 

 Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato.  

Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie   

Jadą sobie dwa rowery, błyszczą w słońcu koła cztery. 

 Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje. 

2. Czapka z daszkiem kryje mnie, 

 na tej czapce kropki dwie. 

  A na nosie, to nie czary, 

 na słoneczko okulary. 

Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato… 

http://druktur.net/naklejki-drukowane/144- naklejka-drukowana-teczowy-motyl.htm 

 

 

http://druktur.net/naklejki-drukowane/144-naklejka-drukowana-teczowy-motyl.htm
http://druktur.net/naklejki-drukowane/144-naklejka-drukowana-teczowy-motyl.htm


  TEMAT KOMPLEKSOWY: 

     “Nadchodzą wakacje” 

Termin realizacji: 18 -30 czerwca  2018r. 
Zadania: 

 

 Odbędziemy podróż z „Literką w krainie baśni”; 

  Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne z 

wykorzystaniem „Ogrodów Liczbowych Willy’ego”; 

 Podczas zajęć gospodarczo technicznych wykonamy 

zdrowe przekąski „Orkiszowe gofry”; 

 Przy pomocy tablicy interaktywnej poznamy miejsca 

będące miejscem wakacyjnych atrakcji w Polsce  

i zagranicą; 

 Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie podczas 

letniego wypoczynku. 

 Wysłuchamy i nauczymy się wiersza  

 Wykonamy ciekawe prace plastyczne dla rodziców 

rozwijając umiejętności manualne i ucząc się 

stosowania różnych technik pracy; 

 Czeka nas wiele przygód i ciekawych zabaw! 
http://www.wakacjezprocentem.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIOSENKA "JEDZIEMY NA WAKACJE" 

słowa: Cz. Janczarski, muzyka: T. Pabisiak 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

https://i0.wp.com/ckinfo.pl/wp-content/uploads/2017/06/wakacje-z-gminnym-osrodkiem-kultury-i-sportu-sportowe-

wakacje.jpg?fit=2760%2C1839&ssl=1 

 

 


