
Tematy kompleksowe realizowane we czerwcu w 

grupie X 

I. Niby tacy sami, a jednak inni 

II. Wakacyjne podróże 

III. Pożegnania nadszedł czas 

IV. Bezpieczne wakacje 

 

 

I. Niby tacy sami, a jednak inni 

1.06-05.06.2020 

 
W tym tygodniu dzieci, będą: 
 

-rozwijały sprawność ruchową wykorzystując zabawy w języku angielskim 

-utrwalały poznane w ciągu roku słownictwo w języku angielskim 

- poznawały dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją 

- utrwalały wiadomości na 

temat praw dziecka 

- wzbogacały wiedzę na 

temat innych kultur 

- wzbogacały doświadczenia 

plastyczne 

- poznawały inne kultury 

- kształtowały tolerancję 

wobec różnych ras i 

narodowości 

- szanowały odmienność 

innych dzieci 

- rozwijały sprawność 

ruchową                              https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

- rozwijały myślenie przyczynowo- skutkowe 

- oceniały własne zachowania względem innych i innych względem siebie 

- kształtowały pozytywną postawę wobec osób niepełnosprawnych 

- kształtowały prawidłowe postawy społeczne 

- rozwijały wyobraźnię twórczą 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


- mierzyły odległości za pomocą wspólnej miary 

- utrwalały strony: prawa i lewa 

- rozwijały sprawność manualną, wyobraźnię i pomysłowość 

- ćwiczyły słuch fonematyczny- określały liczbę głosek w słowie i porównywały 

liczbę głosek w różnych słowach 

- czytały prosty tekst 

- pisały litery po śladach poznanych liter 

 

Hymn dzieci (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

I. Masz skórę czarną, żółtą albo białą, 

czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju, 

to jesteś dzieckiem, tak jak ja, 

i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja. 

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć, 

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być. 

Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć, 

dobrze uczyć się, pięknie bawić się, 

przecież tak mało chce! 

II. Niech żadne dziecko już nie będzie głodne, 

niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro. 

Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć, 

na świecie pokój musi być. 

Ref.: Każde dziecko… 

III. Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci 

i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci. 

Bo przecież pięknie można żyć, 

śnić tylko najpiękniejsze sny. 

Ref.: Każde dziecko… 

 

https://przedszkole22zory.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://przedszkole22zory.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=4


II. Wakacyjne podróże 

08.06-12.06.2020 

 
W tym tygodniu dzieci, będą: 
- rozwijały mowę 

- zapoznawały się z kontynentami oraz z globusem - kulistym modelem Ziemi 

- zapoznawały się ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich 

- poznawały wybrane regiony Polski 

- poznawały oznaki lata  

- rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową 

- rozwijały słuch fonematyczny 

- rozwijały umiejętność liczenia 

- rozwijały sprawność fizyczną 

- wyrabiały poczucie rytmu i koncentracji  

- rozwijały umiejętności wokalnych 

- rozwijały umiejętności wycinania 

- ćwiczyły koordynację słuchowo- ruchową 

- orientowały się w instrukcji 

- odczuwały i wytwarzały dźwięki 

- utrwalały zwroty, słówek w języku angielskim 

 

„Lato na wakacjach” (B. Gowik) 

1. Idzie lato poprzez pola, 

roześmiane przyszło do nas 

do przedszkola. 

Wita lato wszystkie dzieci: 

"Na wakacje razem ze mną 

pojedziecie". 

 

Ref. Na, na, na, na, na, na, na, 

na, na, na, na, na, 

już wakacji nadchodzi czas. 

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las    ,http://www.bajkoludki.edu.pl/?cat=101 

bo wakacji nadchodzi czas! 

 

2. Więc walizki spakujemy, 

plecak, piłkę i materac zabierzemy. 

Z mamą, tatą, siostrą, bratem 

po przygodę wyruszymy razem z latem.  

 

Ref. Na, na, na... 

 

 

http://www.bajkoludki.edu.pl/?cat=101


III. Pożegnania nadszedł czas 

15.06-19.06.2020 

 

W tym tygodniu dzieci, będą: 
-utrwalały nazwy zwierząt morskich w języku angielskim 

- utrwalały wiadomości na temat charakterystycznych cech lata 

- rozwijały logiczne myślenie, pobudzały wrażliwości zmysłów 

- zachęcane do radosnego eksperymentowania, rozwijanie umiejętności 

manualnych 

- rozwijały mowę 

- utrwalały nazwy tygodnia 

- rozwijały spostrzegawczość wzrokową i orientację przestrzenną 

- rozwijały sprawność ruchową 

- porządkowały wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz 

charakterystycznych cech poszczególnych pór roku 

- rozwijały spostrzegawczości oraz logiczne myślenie 

- rozwijały umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich 

rozwiazywania 

- rozwijały sprawność rachunkową 

- reagowały na ustalone sygnały 

- rozwijały mowę 

- wskazywanie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili 

rozstania 

- poszerzały doświadczenia plastyczne, rozwijały sprawność manualną 

- odczytywały nazwy obrazków 

- rozwijały umiejętności czytania 

- stosowały znaki matematyczne w działaniach -,=,+,<,> 
https://pl.pinterest.com/pin/591167888560622312/ 

Co robią latem dni tygodnia? 

G. Lech 

- 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 

Ma animowanym filmie. 

A czy film ten był o lecie, 

W poniedziałek się dowiecie. 

 

 

IV. Bezpieczne wakacje 

22.06- 26.06.2020 

 

W tym tygodniu dzieci będą: 

- utrwalały podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 - kształtowały postawę umiejętnego ograniczania zaufania do obcych 

- utrwalały zasadę bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych i wodnych 

- kształciły postawę odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo 

 - rozwijały mowę 

- rozwijały koordynację wzrokowo-ruchową 

- rozwijały słuch fonematyczny  

- rozwijały umiejętności liczenia 

- rozwijały umiejętności klasyfikowania 

- rozwijały sprawność fizyczną 

- rozwijały mowę oraz spostrzegawczość 

wzrokową 

- wyrabiały poczucie rytmu i koncentracji  

- rozwijały umiejętności wokalne 

- rozwijały sprawność manualną 

- ćwiczyły koordynację słuchowo- ruchową 

- orientowały się w instrukcji                                http://kubusiaki.blogspot.com/2018/06/  

  

Niech żyją wakacje 

Jerzy Wesołowski  

Ref. Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

http://kubusiaki.blogspot.com/2018/06/


wolny swobodny czas. 

 

1. Pojedzie z nami piłka 

i pajac, i skakanka, 

będziemy się bawili 

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

 

Ref. Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las, 

i niebo, i słońce, 

wolny swobodny czas. 

 

http://www.bronowicka.zs4.lublin.eu/niech-zyja-wakacje/ 

 

Opracowały: Agnieszka Smolińska i Katarzyna Tołsty 

http://www.bronowicka.zs4.lublin.eu/niech-zyja-wakacje/

