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Czerwiec 2020
Temat kompleksowy: "Dzień Dziecka"
01-05.VI.2020
• uświadomienie dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju;
• kształtowanie umiejętności klasyfikowania ze względu na jedną lub
dwie cechy;
• kształtowanie prawidłowej postawy wobec swoich obowiązków;
wypowiadanie się na temat obowiązków domowych i
przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne;
• wdrażanie do zgodnego współdziałania w zespołach i
porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu;
• zapoznanie dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich
rówieśników z różnych części świata; rozwijanie postawy szacunku
dla inności fizycznej i kulturowej.
Wiersz „Zabawa – nasze prawo”
(W. Szwajkowski)
Dzieci mają różne prawa,
ale głównym jest zabawa,
więc popatrzmy w lewo, w prawo,
jaką zająć się zabawą.
Z kolegami, albo sami,
bez zabawek, z zabawkami,
czy w mieszkaniu, czy na dworze, https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/dzieci-bawiace-sie-na-placu-zabaw_4227994.htm
każde z nas się bawić może.

Kto się bawi, ten przyznaje,
że zabawa radość daje,
i czas przy niej szybko leci,
więc się lubią bawić dzieci.

Wiersz „Wszystkie dzieci nasze są”
(sł. J. Cygan, muz. M. Jeżowska )
Ach, co za smutas leje łzy,
lalki w płacz, misiek zły
o, już się śmieje, nosek mu drży,
deszczyk był a teraz wyschły łzy.
Niebo rozjaśnia się samo
mały uśmiech, jak tęcza,
już dobrze, mamo!
Ref.: Wszystkie dzieci nasze są:
Kasia, Michael, Małgosia, John,
na serca dnie mają swój dom,
uchyl im serce jak drzwi.
Wszystkie dzieci nasze są:
Borys, Wojtek, Marysia, Tom,
niech małe sny spełnią się dziś,
wyśpiewaj marzenia, a świat
będzie nasz!
Choć nie rozumiem mowy twej
czytam lęk, czytam śmiech.
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz,
otwórz nim nieśmiałość naszych słów.
Ważny jest serca alfabet,
ciepły uśmiech, jak słownik,
jesteśmy razem!
Ref.: Wszystkie dzieci . . .

https://kultura.tomice.pl/konkurs-plastyczny-dzieci-z-calego-swiata/
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Czerwiec 2020
Temat kompleksowy: "Zwierzęta duże i małe"
08-12.VI.2020

•

•
•
•
•
•

poszerzanie wiedzy dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich
lasach: dzik, sarna, zając, lis; wdrażanie do szanowania zwierząt i
ich miejsca zamieszkania;
rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo;
rozwijanie kreatywności ruchowej poprzez naśladowanie ruchem
wybranych zwierząt;
zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi; utrwalenie znajomości
kolorów podstawowych; doskonalenie umiejętności posługiwania się
pędzlem;
określanie cech jakościowych i ćwiczenie umiejętności używania
tych określeń; kształtowanie umiejętności porządkowania elementów
od najmniejszego do największego i odwrotnie;
poznanie zasad bezpieczeństwa w sytuacji, gdy spotkamy
nieznajome zwierzę;

Wiersz „Może zobaczymy”
(H. Bechlerowa)
Idźmy leśną ścieżką
cicho, cichuteńko,
Może zobaczymy
sarniątko z sarenką.

Może zobaczymy
wiewióreczkę małą,
jak wesoło skacze
z gałęzi na gałąź.
I niech nikt po lesie
nie gwiżdże, nie woła może usłyszymy
pukanie dzięcioła.
A może zaśpiewa
między gałązkami,
jakiś mały ptaszek,
którego nie znamy.
I będzie nas witał
wesołą piosenką.
Tylko idźmy lasem
cicho, cichuteńko.

https://cezas.com.pl/male-i-duze-zwierzeta-lesne

Zabawa muzyczna „Pingwin”
O, jak przyjemnie i jak wesoło
w pingwina bawić się, się, się.
Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa
do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Pingwinek mama, pingwinek tata,
pingwinek synek, córki trzy.
Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa
do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Kiedy pingwina tańczy rodzina
to aż podłoga cała drży.
Raz nóżka lewa, raz nóżka prawa
do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
Gdy Antarktydą pingwiny idą
śpiewają głośno „pi, pi, pi”.
Raz
nóżka lewa, raz nóżka prawa
do przodu, do tyłu i raz, dwa, trzy.
https://pixabay.com/pl/illustrations/search/ogr%C3%B3d%20zoologiczny/
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Czerwiec 2020
Temat kompleksowy: "Kolory lata"
15-19.VI.2020
• obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem;
rozpoznawanie i podawanie nazw barw podstawowych i pochodnych;
• poznanie zjawisk atmosferycznych występujących w czasie burzy;
zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w
czasie burzy;
• eksperymentowanie z kolorami; usprawnianie małej i dużej motoryki
w zabawach ruchowych i plastycznych;
• przypomnienie znaczenia wyrażenia kalendarz pogody; rozumienie
znaczenia symboli kalendarza – posługiwanie się nazwami zjawisk
atmosferycznych;
• kształtowanie zainteresowania dziełami sztuki; rozwijanie
umiejętności tworzenia własnych kompozycji.
Wiersz "Przepis na tęczę"
(A. Frączek)
Weź bukiecik polnych wrzosów,
dzbanek chabrowego sosu,
szklankę nieba wlej pomału,
garść niebieskich daj migdałów,
dorzuć małą puszkę groszku,
nać pietruszki wsyp (po troszku!),
włóż pojęcia dwa zielone

i zamieszaj w prawą stronę.
Dodaj skórkę od banana,
łąkę mleczy i stóg siana,
szczyptę słońca, dziury z serka
i cytryny pół plasterka.
Weź jesieni cztery skrzynki,
zapach świeżej mandarynki,
pompon od czerwonych kapci,
barszcz z uszkami (dzieło babci) . . .
Jeszcze maków wrzuć naręcze
i gotowe . . .
Widzisz tęczę?
https://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/t%C4%99cza.html?sti=nlfk49tm181ihmy2fs

Piosenka „Razem z latem”
(sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka - Sypko)
Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów,
w rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.
Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. (x2)
Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zajada je powoli,
gardło go nie boli.

https://www.etsy.com/pl/listing/536763766/pastel-summer-color-clip-art-hand
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Czerwiec 2020
Temat kompleksowy: "Wakacje"
22-30.VI.2020
• rozpoznawanie na obrazach krajobrazów: morze, góry, las;
poznawanie Polski podczas zabawy tematycznej „Wzdłuż Wisły”;
• poznanie charakterystycznych cech krajobrazu morskiego oraz
sposobów spędzania czasu nad morzem; poznawanie właściwości
piasku w toku zabaw eksperymentalnych;
• zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas
wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem);
• zachęcanie do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej;
• rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach;
• rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń równoważnych,
wzmacnianie mięśni nóg;
• doskonalenie mowy podczas dzielenia się swoimi planami
wakacyjnymi; wyrażanie swoich myśli w sposób zrozumiały dla
otoczenia.
Wiersz " Szumią rzeki i jeziora"
(M. Strzałkowska)
Szumią rzeki i jeziora,
że na babki przyszła pora!
Babkowicze i babkarze!
Grabki w łapki! Czas na plażę!
Jeśli chrapkę masz na babkę,
zrób w wiaderku z piasku papkę,
uklep, by nie było dziury,

chwyć wiaderko dnem do góry,
po czym zrób grabkami trach!
I już babka mknie na piach.
Dla malucha i stulatka
babki to nie lada gratka!
Babkowicze i babkarze!
Grabki w łapki i – na plażę! https://allegro.pl/oferta/piasek-500-kg-do-piaskownicy-atest-100-wiaderko-7251141913

Piosenka „Morskie przygody”
(sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka - Sypko)
Już od dawna o tym marzę,
żeby dzielnym być żeglarzem
i popłynąć w świat nieznany
przez trzy wielkie oceany! (x2)
Może spotkam gdzieś syrenkę
i zaśpiewam z nią piosenkę.
Latającą znajdę rybę,
pogawędzę z wielorybem. (x2)
Ponurkuję z morskim żółwiem,
bo nurkować bardzo lubię.
A rekina minę grzecznie,
bo to zwierzę niebezpieczne. (x2)
A gdy mama do mnie powie:
„Czas, by wrócił twój żaglowiec”.
Zaraz wrócę, daję słowo,
i popłynę jutro znowu! (x4)
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-statek-i-jacht-przy-morzem-image45943623

