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Wakacyjne podróże 

03-07.06.2019 

 

Cele: 

 W tym tygodniu poznamy czym i w jaki sposób 

możemy podróżować podczas. 

 Wybierzemy się na wycieczkę do Ranczo Okapi, gdzie 

poznamy życie i obyczaje Indian oraz kowbojów. 

 Wykonamy pracę plastyczną „Wakacyjna żaglówka”. 

 Nauczymy się piosenki pt. „Wakacje”. 

 

 

 

Opracowała M.Kasperska 
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Dzieciaki rządzą 

 10.06 – 14.06.2019 

 
http://www.villaangela.pl/dla-dzieci/ 

Cele: 

 Porozmawiamy o zasadach dobrego wychowania przy 

pomocy wiersza  I. Suchorzewskiej „Chwalipięta” 

 Poznamy zapis graficzny cyfry 8 w oparciu o „Ogrody 

Liczbowe Willy’ego  

 Z pomocą bum bum rurek będziemy wybijać rytm 

piosenki „Co kto lubi” A. Bernat 

 Porozmawiamy o potrzebie ruchu w życiu człowieka 

 Z pomocą programu „Kubusiowi Przyjaciele 

Natury”dowiemy się dlaczego warto zdrowo się 

odżywiać  

 Wykonamy pracę plastyczną „Talerz owoców” 

http://www.villaangela.pl/dla-dzieci/


Suchorzewska „Chwalipięta” 

 

 

 

– Patrzcie!  
Mam sukienkę w prążki,  
granatowe, piękne wstążki…  
A wy nie!  
Mam pierścionek i korale,  
aż pięć misiów i dwie lale…  
A wy nie!  
Mam akwarium i chomika,  
i zegarek, który cyka…  
A wy nie!  
 
 

I mam jeszcze szklane, nowe  
kulki różnokolorowe…  
A wy nie!  
Tak się chwali,  
tak się chlubi  
(nikt w przedszkolu  
jej nie lubi).  
Tak się chwali  
jak najęta!  
Czemu? Bo jest  
chwalipięta.  

A wy nie! 

 

Opracowała J. Trzaska 

http://www.taniaksiazka.pl/chwalipieta-irena-
suchorzewska-p-124403.html 



Las 

17-21.06.2019 

 

 

 

 

 

Cele: 

 W tym tygodniu bedziewmy rozwijać zainteresowanie 

przyrodą, poznawać różne gatunki drzew oraz rbędziemy 

owijać postawy proekologiczne. 

 Spotkamy się z fizjoterapeutą, który opowie nam jak ważny 

jest ruch w życiu człowieka oraz spędzanie wolnego czasu 

na świeżym powietrzu. 

 Dowiemy się także dlaczego kłóciły się drzewa w 

opowiadaniu B.Szelągowskiej. 

 Wspołnier zastanowimy się jak spędzać czas wolny w lesie. 
 

 

  

Opracowała M.Kasperska 
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Nadchodzą wakacje 

24.06 – 28.06.2019 

 
http://wyznaniamatkiwariatki.pl/?p=2763 

 

Cele: 

 Będziemy rozmawiać o wakacyjnych wyjazdach 

 Ułożymy pojazd z figur geometrycznych 

 Będziemy klasyfikować przedmioty ze względu na ich 

wielkość 

 Będziemy dobierać rytm do akompaniamentu 

 Będziemy wyklejać z kolorowego papieru wakacyjny 

obrazek 

 Będziemy rozwijać sprawność ruchową za pomocą 

opowieści ruchowej 



 

https://www.superkid.pl/lato-dla-dzieci 

 

B. Szelągowska „Wakacyjna wyliczanka” 

 

I. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze? 

Ref.: Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja. 

II. Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą jechać może? 
Ref.: Pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty! 

 

 

Opracowała J. Trzaska 

 


