
Tematy do realizacji w tym miesiącu: 

„Niby tacy sami a jednak inni” 

„Wakacyjne podróże” 

„Bezpieczne zabawy” 

„Pożegnania nadszedł czas” 

 

Tydzień 1 „Niby tacy sami a jednak inni” 

3-7 czerwca 2019 roku. 

 

W tym tygodniu zadaniem naszych dzieci jest: 

 poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu, 

 poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji ludzi różnych narodowości, 

 akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów, 

 rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, 

szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp., 

 niewyśmiewanie innych, niechwalenie się bogactwem, 

 pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy, 

 przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach, 

 dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich, 

 uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci 

 pojmowanie charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, 

 szanowanie odmienności innych dzieci, 

 celebrowanie Dnia Dziecka, 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), 

 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, 

 różnicowanie prawej strony i lewej strony, 

 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i 

porządkowym, 

 kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, 

 udział w zabawach ruchowych. 

                                                                Piosenka „inni, a tacy sami” 
Na wszystkich kontynentach 

 mieszka tyle dzieci – w Azji, Australii, Afryce.  

Każde dziecko wygląda inaczej  

i mówi innym językiem.  

 

Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe,  

każde dziecko chce pięknie żyć;  

mieć zawsze dobre, spokojne noce,  

mieć tylko piękne dni.  

 

To nie jest ważne,  

gdzie mieszkają dzieci,  

wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty.  

Mieć dobrą mamę, dobrego tatę,  

chcą bezpiecznie żyć.  

 

I chociaż dzieci mają różny kolor skóry, 

tak różne zabawki, książeczki,  

   inną szkołę, przedszkole, ubranka,  

                                                                śpiewają inne piosenki.  

 

                                                           Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe.... 



 

wiersz A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi” 

 

 Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,  

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,  

a księżyc mruga oczkiem na niebie  

do wszystkich ludzi, również do ciebie.  

Zulu z Afryki chodzi po drzewach,  

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.  

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, 

 na słoniu jeździ Hindus Namoko.  

Dzieci się różnią kolorem skóry,  

jednak są dumne ze swej kultury  

i choć w dziwacznych mówią językach,  

pragną się bawić, tańczyć i brykać!  

Inka i Zulu, Bubu, Namoko  

chcą być kochane, śmiać się szeroko, 

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

a zamiast wojen mieć tylko święta! 

– Niech wam się spełnią wszystkie marzenia  

– tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 

 

 

 

Tydzień 2 „Wakacyjne podróże” 

10-14 czerwca 2019 rok 

 

W tym tygodniu zadaniem naszych dzieci jest: 

 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – występujące zjawiska atmosferyczne 

(np.: opady deszczu, burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa temperatura powietrza, 

 rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce. 

 nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr, 

 dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania, 

 poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia 

itp.; omawianie ich budowy, etapów rozwojowych, 

 rozwiązywanie zagadek, rebusów, układanie zagadek, 

 porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin, 



 analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie, 

 tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…), 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), 

 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, 

 różnicowanie prawej strony i lewej strony, 

 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i 

porządkowym, 

 kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, 

 udział w zabawach ruchowych. 

 

piosenka „Lato w kawiarence” (sł. i muz. B. Gowik)  

 

1.Za rogiem czeka lato  

w malutkiej kawiarence.  

Popija słodki soczek, 

 balonik trzyma w ręce.  

I zaprasza na wakacje teraz, już!  

 

Ref.: Lato, ach, lato,  

zaczaruj wszystkich nas!  

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.  

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.  

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.  

Zaczaruj dla nas morze,  

powędruj z nami w góry.  

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.  

 

2. Już woła do nas lato,  

kapelusz ma na głowie. 

 I niesie dla nas lody w polewie malinowej!  

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”  

Ref.: Lato, ach, lato…  

 

I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza. 

Z uśmiechem lato czeka,  

wakacje wita nasze!  

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!  

 

Ref.: Lato, ach, lato…  



 

wiersz L. Łącz Letnie wakacje.  

 

Kiedy są wakacje  

I nie pada deszcz,  

Możesz gdzieś wyjechać, 

 Jeśli tylko chcesz.  

Kiedy są wakacje – Morze, góry, las,  

Gdzie tylko się znajdziesz,  

Miło spędzisz czas.  

Latem Złociste promienie Słońca  

Padają na ziemię,  

 

Popatrz – Rozwiały się chmury,  

Baw się I nie bądź ponury!  

Morze – Muszelki i piasek,  

Góry Lub łąka za lasem,  

Warmia – Czekają jeziora,  

Lato – Już wyjechać pora!  

 

 

 

Tydzień 3 „Pożegnania nadszedł czas” 

17-21 czerwca 2019 roku 

 

W tym tygodniu zadaniem naszych dzieci jest: 

 przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

 orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu, 

 zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie 

 organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw, 

 przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych 

sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie, 

 uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyku, 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i 

niewłaściwego zachowania, 

 wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym 

powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem 

zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia 

głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału), 

 rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej, 

 formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, 

 poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników, 

 stosowanie form czasów: przeszłego, teraźniejszego, przyszłego, 

 wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych, 

 nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy, 

 stosowanie określeń: dzisiaj, wczoraj, jutro, pojutrze, 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), 

 rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter, 

 różnicowanie prawej strony i lewej strony, 

 posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach 

kardynalnym i porządkowym, 

 kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą, 



 udział w zabawach ruchowych. 

 

piosenka Moje marzenia (sł. i muz. J. Kucharczyk)  

 

1. Wieczorem otwieram  

okno do świata pełnego marzeń,  

historii niesamowitych,  

niezwykłych, cudownych zdarzeń.  

 

Ref.: Marzenia jak obłoki płyną w świat,  

dobre myśli wznoszą je do gwiazd,  

a gwiazdka, która świeci na niebie,  

hen, może spełnić je.  

 

2. Spotykam tu dobrą wróżkę, 

 zna ona moje pragnienia  

i daje moce ogromne,  

i siłę do ich spełnienia.  

 

Ref.: Marzenia jak obłoki…  

 

3. Więc marzę, tak często marzę, 

marzenia moc wielką mają,  

gdy bardzo w nie uwierzymy, 

to one nam się spełniają.  

 

Ref.: Marzenia jak obłoki...  

 

 

wiersz G. Lech Co robią latem dni tygodnia?  

Co wy na to, że już lato? 

– Tydzień swoje dni zapytał.  

Poniedziałek zsiadł z roweru.  

– Radość dla kolarzy wielu! 

Wtorek książkę czytał właśnie.  

Mruknął tylko: – Lubię baśnie!  

Latawca puszczała Środa,  

bo piękna była pogoda.  

Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję,  

jak się świetnie w lesie czuję.  

Piątek tylko machnął ręką:  

– Chciałbym zagrać,  

lecz nieprędko znajdę gracza w tym upale.  



Szachów nie otwieram wcale.  

– A Sobota? – Cóż mam rzec.  

Niosę piłkę, dziś gram mecz.  

– Czy Niedziela coś dopowie?  

Nie dopowie, bo jest w kinie na animowanym filmie.  

A czy film ten był o lecie,  

w poniedziałek się dowiecie  

 

 

wiersz P. Beręsewicza Czemu?  

Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety?  

Bo mu nogi marzną tak, że o rety!  

Czemu luty taki blady, skąd smutki?  

Bo się martwi, że jest taki króciutki.  

Czemu marzec tak się złości i burzy?  

Bo za wolno wraca wiosna z podróży. 

Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty?  

Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty.  

Czemu maj jest zielony i świeży?  

Coś się mamom na Dzień Matki należy.  

Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania? 

 Bo to lato, czas na letnie ubrania.  

Czemu lipiec taki dziwnie wesoły?  

Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły. 

 Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa?  

Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa.  

Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie?  

Szuka grzybów, może nam też przyniesie.  

A październik? Czemu drzewa rumieni?  

Bo w kolorach jest do twarzy jesieni.  

A listopad? Czemu smutny i bury?  

Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury.  

Czemu grudzień w biały puch się owinął?  

Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną.  

Czemu na tym w wierszu kończą się słowa?  

Bo tu rok się zaczyna od nowa.  

 

 

 

Tydzień 4  „Pożegnania nadszedł czas” 



24 - 28 czerwca 2019 roku 

 

W tym tygodniu zadaniem naszych dzieci jest: 

 uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu, 

 rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała,uczestniczenie w zabawach i grach 

z elementem rywalizacji, 

 uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych, 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, 

 przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w przedszkolu i w domu, 

 przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania, 

 określanie sytuacji wywołujących różne emocje, 

 traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu 

 kontrolowanie własnych zachowań, 

 dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych 

 koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności, 

 formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach, 

 odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć. 

 czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań), 

 orientowanie się na kartce papieru, 

 organizowanie i poszerzanie pola spostrzeżeniowego, 

 czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej, 

 odpowiadanie na pytania związane z przeczytanym tekstem, 

 czytanie krótkich tekstów z właściwą intonacją, odpowiadającą znakom przystankowym, 

 dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów 

zastępczych, 

 rozwiązywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody 

symulacji, 

 udział w zabawach ruchowych. 

 

 

 

 



wiersz I. Fabiszewskiej „Gimnastyka” 

Rano wstaję, wkładam dres.  

Otwieram okno, miło jest.  

Skaczę w górę,  

skaczę w bok,  

i do tyłu robię skok.  

Ręce w przód, ręce w tył.  

Ćwiczę, abym zdrowy był. 

 

 

 

 

Piosenka „Żegnamy przedszkole” sł. i muz. J. Kucharczyk. 

 

1. Tak niedawno przyszły dzieci do przedszkola,  

jednak to już pożegnania dzisiaj pora. 

 Czas pożegnać lalki, misie i pajace, 

 czeka na nas szkoła.  

 

Ref.: Dziś żegnamy się,  

choć tak smutno nam,  

lecz przed nami nowy etap życia,  

szkoła woła nas.  

Zabierzemy stąd dobrych wspomnień moc.  

Gdy będziemy tęsknić za przedszkolem,  

odwiedzimy was.  

 

2. Już czekają nowe książki i zeszyty,  

nowy plecak, nowy piórnik, długopisy.  

Koleżanki i koledzy,  

nowa pani, więc się już żegnamy.  

 

Ref.: Dziś żegnamy się…  

 
Opracowały K. Tołsty, M. Urbanowska-Klopś 


