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Grupa IV 

„Pszczółki” 

Czerwiec 

Tematy kompleksowe: 

1. Święto dzieci 4.06 – 8.06.2018 

2. Moje podwórko 11.06 - 15.06.2018 

3. Nadchodzą wakacje 18.06 – 22.06.2018 

4. Podróże wehikułem czasu 25.06 - 

29.06.2018 

 

 

http://przedszkole5zory.pl/?p=47456


Święto dzieci 4.06 – 8.06.2018 

Cele: 

                Porozmawiamy o zasadach 

dobrego wychowania przy pomocy 

wiersza I. Suchorzewskiej 

„Chwalipięta” 

 Poznamy zapis graficzny cyfry 

3 w oparciu o Ogrody Liczbowe            

Willy’ego  

 

 Poznamy wyliczankę z liczbą 3 

 Będziemy rozpoznawać poznane piosenki na 

podstawie ich melodii 

 Z pomocą bum bum rurek będziemy wybijać rytm 

piosenki „Co kto lubi” A. Bernat 

 Porozmawiamy o szacunku dla drugiego człowieka i 

jego potrzeb bez względu na różnice kulturowe 

 Poznamy domy dzieci z różnych części świata 

 Wspólnie ozdobimy Tipi 

https://blizejprzedszkola.pl/plakat-dzieci-
swiata,2,4085.html# 



Irena 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 



Tydzień II   Moje podwórko    11.06.2018 

r. - 15.06.2018 r.  

http://forum.powiat-piaseczynski.info/viewtopic.php?t=2787 

"Piłka" D. Gellner 

Po cichutku, po kryjomu 

wyskoczyła piłka z domu. 

1 

Hop! Hop! W górę! W dół! 
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https://www.google.pl/search?q=pi%C5%82ka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4z_aTwbrbAhXRb1AKHaAHBIwQ_
AUICigB&biw=2133&bih=998#imgrc=SuO2M8-Q0zjheM:&spf=1528132495966 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQ3PuwwbrbAhUELVAKHY8QCtQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.intex-pool.co.il/product/%D7%9B%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%A2%D7%A0%D7%A7-107-%D7%A1%D7%9E-%D7%A2%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-intex-59065-1&psig=AOvVaw2vVpvROU9sH-YRzvnSU4dT&ust=1528218897332859


Przeskoczyła świata pół. 

2 

Zatrzymała się pod płotem, 

zatańczyła z burym kotem. 

Hop! Hop! Raz i dwa! 

Obudziła złego psa. (...) 

https://pixers.pl/plakaty/grupa-dzieci-na-placu-zabaw-4275623 

 

Cele: 
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https://www.google.pl/search?q=pi%C5%82ka&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4z_aTwbrbAhXRb1AKHaAHBIwQ_
AUICigB&biw=2133&bih=998#imgdii=4_Oa7M2x7_taVM:&imgrc=SuO2M8-Q0zjheM:&spf=1528132495966 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ3PuwwbrbAhUELVAKHY8QCtQQjRx6BAgBEAU&url=https://eintex.pl/product-pol-2723-DMUCHANA-PILKA-PLAZOWA-kwiaty-51-cm-INTEX-59040.html&psig=AOvVaw2vVpvROU9sH-YRzvnSU4dT&ust=1528218897332859
https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkeOU3rrbAhVPZlAKHZQBAQAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixers.pl/plakaty/grupa-dzieci-na-placu-zabaw-42756236&psig=AOvVaw1aYYWF-6VikEu3JmUkWh8-&ust=1528226652948432


 Będziemy osłuchiwać się z językiem angielskim. 

Będziemy śpiewać oraz ilustrować ruchem słowa 

piosenki "Walking, walking"; 

 Usprawnimy motorykę dużą wykonując proste 

ćwiczenia gimnastyczne przy użyciu woreczków i 

kolorowych krążków; 

 Posłuchamy opowiadania "Jak Wojtek szukał 

przyjaciela" E. Pałasz i porozmawiamy na jego 

temat. Przypomnimy sobie, jakie zasady obowiązują 

nas na placu zabaw; 

 Będziemy rysować po śladach drugą połowę 

rysunku wiaderka, łopatki i foremki. To proste 

ćwiczenie grafomotoryczne pomoże nam rozwijać 

sprawność manualną;  

 Na przedszkolnym placu zabaw będziemy robić, 

usuwać, liczyć i porównywać babki z piasku; 

 Poćwiczymy wyrażanie emocji wykonując przed 

lustrem zabawne miny; 

 Ulepimy wałeczki z plasteliny i stworzymy z nich 

rozmaite kompozycje; 

 Posłuchamy piosenki "Z motylem na głowie" K. 

Bożek-Gowik, a następnie wesoło się przy niej 

pobawimy; 

 Poudajemy skaczące piłeczki; 

 Spróbujemy powycinać kolorowe paski, a następnie 

ułożymy z nich dowolne kompozycje;  

 Rozwiążemy zagadki związane tematycznie z 

podwórkiem; 



https://pl.dreamstime.com/ilustracji-troskliwa-tata-nauczania-c%C3%B3rka-jecha-rower-

image97947908 

"Z motylem na głowie" K. Bożek-Gowik 

 

I. 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. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtg-zh3rrbAhXMblAKHYEdDpAQjRx6BAgBEAU&url=https://pl.dreamstime.com/ilustracji-troskliwa-tata-nauczania-c%C3%B3rka-jecha-rower-image97947908&psig=AOvVaw2R8wl0DQVzpH_Z_oaMVZma&ust=1528226838324287


II. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki 
dwie. 

A na nosie, to nie czary, na słoneczko okulary. 

 

III. Jedzie ze mną pluszak pies, w torbie coś pysznego 
jest. 

Żuję gumę, mrużę oczy, a mój rower wciąż się toczy. 

 

http://ale-zabawki.pl/gadzety/solarny-motylek-niesamowita-ozdoba-ogrodu-1547.html 

 

 

Opracowała: Dorota Jabłońska  

 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj268K34LrbAhVGKlAKHYYUDMQQjRx6BAgBEAU&url=http://ale-zabawki.pl/gadzety/solarny-motylek-niesamowita-ozdoba-ogrodu-1547.html&psig=AOvVaw0lr6CfquhhueGr3Ao3TQdy&ust=1528227104154570


Nadchodzą wakacje 18.06 – 22.06.18 

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

 

Cele: 

 Porozmawiamy o pojazdach, którymi możemy pojechać 

na wakacje 

 Rozwiążemy zagadki o różnych środkach transportu 

 Ułożymy pojazd z figur geometrycznych 

 Będziemy klasyfikować przedmioty ze względu na ich 

wielkość 

 Będziemy dobierać rytm do akompaniamentu 

 Będziemy wyklejać z plasteliny wakacyjny obrazek 

 

 



 

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 

 

 

 

 



Tydzień IV Podróże wehikułem czasu    

25.06.2018 r. 29.06.2018 r.  

 
https://www.superkid.pl/czas-kalendarz-zegar-cwiczenia-dla-dzieci 

 

"Różne zegary" B. Forma 

 

Tik, tak, tik - brzmią zegary. 

Ma ich sto zegarmistrz stary. 

Małe, duże, średnich sporo, 

wciąż tikają nam wesoło. 

 

Tik, tak, tik, tak, bim, bam, bom 

dźwięczy stu zegarów ton. 

Nowy zegar się pojawił, 

w osłupienie wszystkich wprawił. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2wbOU4rrbAhXSZVAKHWMCBsgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.superkid.pl/czas-kalendarz-zegar-cwiczenia-dla-dzieci&psig=AOvVaw19aku9elmAJCuvm1l_hs6s&ust=1528227695760985


Jak to? - dziwią się zegary. 

Tylko stoi przez dzień cały? 

Bez wskazówek? Bez tikania? 

Godzin wcale nie wydzwania. 

 

Wciąż wyświetla cyfry nowe, 

aż się wszystkim kręci w głowie. 

Nowy zegar się odzywa: 

- Tak to teraz z nami bywa. 

 

Taka w nas elektronika, 

że już żaden z nas nie tika. 

Mechanizmy nowe mamy, 

czas dokładnie wyświetlamy. 

 

http://katieswoodendream.com/produkt/naklejka-dinozaury-czarne-szare-mietowe/ 

 

 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjc_o_ChbvbAhUCfFAKHT37C7EQjRx6BAgBEAU&url=http://katieswoodendream.com/produkt/naklejka-dinozaury-czarne-szare-mietowe/&psig=AOvVaw1xLvdZDw1CuV8meLSE3CLf&ust=1528237188829126


Cele: 

 Poznamy sposoby mierzenia czasu. Dowiemy się, 

jak wygląda zegar i kalendarz; 

 Posłuchamy wiersza "Różne zegary". Porównamy 

zegary cyfrowe i wskazówkowe; 

 Pobawimy się przy piosence "Która godzina"; 

 Przeniesiemy się w czasie do prehistorycznej 

dżungli i posłuchamy odgłosów dinozaurów; 

 Obejrzymy ilustracje przedstawiające dinozaury. 

Poznamy nazwy kilku z nich. Dowiemy się czym 

były i czym się żywiły.  Przy pomocy eksperymentu 

z kostką lodu dowiemy się również, skąd się brały; 

 Wykonamy odcisk łapy dinozaura w masie solnej; 

 Wybierzemy się na spacer wokół przedszkola aby 

zobaczyć skrzyp. Dowiemy się co wspólnego ma ta 

roślina z czasami dinozaurów.  

 Narysujemy skrzyp po śladzie; 

 Poznamy teorie wyginięcia dinozaurów. 

Zobrazujemy jedną z nich wykonując wspólnie 

eksperyment - wybuchający wulkan; 

 Na placu zabaw pobawimy się w archeologów; 

 Przy pomocy ilustracji policzymy łapy 

prehistorycznych gadów. Utworzymy zbiory 

dinozaurów dwu- i czteronożnych.  



http://www.dobreradybabuni.pl/skrzyp-polny-wlasciwosci-zastosowanie/ 

 
https://pixers.pl/naklejki/palenia-wybuchajacy-wulkan-ikon-na-bialym-38574663 

 

Opracowała: Dorota Jabłońska 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF1L_xh7vbAhUDfFAKHQM-CuAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.dobreradybabuni.pl/skrzyp-polny-wlasciwosci-zastosowanie/&psig=AOvVaw1O5B6NagR9aiRAtq4klJBf&ust=1528237750335426
https://pixers.pl/naklejki/palenia-wybuchajacy-wulkan-ikon-na-bialym-38574663

