
Grupa XI „Misie” 
 

Czerwiec 2021 rok 

 

Przyjaźń 

 
Przyjaźń to więź między ludźmi, oparta na wzajemnym szacunku, i 

szczerości oraz akceptowaniu różnic między przyjaciółmi i słabościami 

drugiej osoby. Relacja przyjacielska wiąże się z okazywaniem sobie 

nawzajem życzliwości, sympatii i uprzejmości, gotowością do niesienia 

pomocy oraz pragnieniem przebywania razem i czerpaniem z tego 

przyjemności. 

Wartościowe relacje międzyludzkie umożliwiają właściwe funkcjonowanie 

człowieka na każdym etapie życia. Choć wiele przyjaźni nawiązywanych w 

przedszkolu nie przetrwa próby czasu, jest to idealny moment na ćwiczenie 

umiejętności społecznych, niezbędnych do budowania zdrowych związków. 

Wspieranie maluchów w zawieraniu przyjaźni może się odbywać poprzez: 

- rozmowy o tym, czym jest przyjaźń, na podstawie bajek i krótkich filmów, 

- bieżące omawianie zachowania dzieci wobec innych podczas pobytu w 

przedszkolu i pokazywanie, co niszczy, a co buduje przyjaźń, 

- wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów, 

- stopniowe dawanie coraz większej przestrzeni do samodzielności w 

rozwiazywaniu konfliktów, na przykład poprzez zaproponowanie kilku 

sprawdzonych wcześniej przez dzieci rozwiązań i pytanie, które chciałaby 

zastosować w danej sytuacji, 

- chwalenie dzieci prezentujących postawy prospołeczne (życzliwość, 

uprzejmość, niesienie pomocy). 

 

 

 
 

 



 

Temat kompleksowy:  „Dzieci Świata – lato czas zabawy” 
 

Termin realizacji:  31.06.2021 rok – 04.06.2021 rok 

 

CELE: 

 

 Zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka; stwarzanie warunków do 

wyróżniania emocji ciałem; zachęcanie do radosnej zabawy w 

grupie. 

 Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; 

kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie; uświadomienie, 

że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po 

pomoc. 

 Rozkładanie elementów według zasady po tyle samo; ćwiczenie 

w posługiwaniu się wyrażeniem po równo; ćwiczenie 

umiejętności uważnego słuchania. 

 Rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów; 

kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni; zachęcanie do 

dzielenia się swoimi doświadczeniami. 

 Rozbudzanie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi 

poprzez zabawy ruchowe; rozwijanie percepcji słuchowej; 

kształtowanie wrażliwości na głosy zwierząt. 

 

 

 
 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/dAw0D7TSNokPEq8_6BcyZf8Y_VGgZiSwaD5qVeEfcFg7ngLOQJ6yjtPhid

Ig6ZJsLMk93N8Tupa3_WHJUCXg-OHkXkSwRAM 

PIOSENKA 

 

„Dzieci świata” (sł.: J. Soliński, muz.: J. Kasprzyk) 

 

I. Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci 

od bieguna do bieguna, słowem: na calutkim świecie. 

 

II. Choć różnymi językami co dzień z mamą rozmawiają, 

do przygody, psot, figielków jednakowy zapał mają. 

 



III. Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia. 

Wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia. 

 

IV. W Tokio, Łodzi i Londynie swoje święto dzieci mają; 

Kartkę z dniem pierwszego czerwca w kalendarzu dobrze znają! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIERSZ 

 

„Przyjęcie” (sł.: Dorota Gellner) 

 

Na przyjęcie się wybieram, 

wszystkie szafy więc otwieram. 

 

Co mam włożyć? To czy to? 

Dwie kokardy wziąć, czy sto? 

 

Spodnie w kratkę, czy też w kropki? 

Zamiast butów może wrotki? 

 

Tak się męczę, tak się staram, 

wkładam cztery bluzki naraz. 

 

Do żurnala ciągle zerkam - 

może lepiej pójść w lakierkach? 

 

Może w bluzce od pidżamy? 

Albo w nowej sukni mamy? 

 

Czy na żółtym kapeluszu 

mam posadzić kotka z pluszu? 

 

Wszystko to za długo trwa! 

Zegar bije - raz i dwa! 

 

Już przyjęcie się skończyło 

a mnie wcale tam nie było! 

 

 



  

Temat kompleksowy:  „Kolorowe lato” 
 

Termin realizacji:  07.06.2021 rok – 11.06.2021 rok 

 

CELE: 

 

 Rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na 

podstawie obserwacji życia mrówek; kształtowanie przyjaznego 

stosunku do przyrody; wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami. 

 Dokonywanie syntezy słownej; kształtowanie logicznego myślenia, 

rozumienia; rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka. 

 Rozpoznawanie oznak lata; nazywanie zjawisk pogodowych upał, 

burza; rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału. 

 Umiejętność lepienia z plasteliny zwierząt żyjących w trawie; 

rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych; 

rozumienie, że przyjacielem może zostać zwierzę żyjące na wolności. 

 Rozwijanie zdolności gry na instrumentach muzycznych; 

kształtowanie wrażliwości na muzykę; wyrażanie radości z pory roku 

w utworze muzycznym. 

 

 

Wiersz 

 

„Letnia rymowanka” 

 

Elżbieta Bagińska 

 

Umiem skakać jak piłeczka.   (podskakują) 

Mrugać oczkiem jak laleczka.  (mrugają) 

Grzbiet wyginać tak jak kotek.  (klęk podparty, koci grzbiet) 

Robić rączką kołowrotek.  (klęk, kołowrotek) 

Rączki w górę, hen, wyciągać.  (klęk, wyciąganie rak wysoko) 

Kucnąć nisko jak biedronka.  (skulenie na dywanie) 

 

 

Piosenka 

 

„Piosenka na kolorowe lato” 

 

Słowa Agnieszka Galica, muzyka Tadeusz Pabisiak 

 

Przyszło do nas lato, kolorowe lato. 



Hej, maluchy, hej dzieciaki – co wy na to? 

Będziemy po łące biegać na boska. 

Razem z żabą zieloną przez kałuże skakać. 

 

Ref.: Hej, maluchy, hej dzieciaki! 

Co wy na to, że będziemy się bawili całe lato (2x) 

 

Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z pisku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 

Ref.: Hej, maluchy, hej, dzieciaki! 

Co wy na to, że będziemy się bawili całe lato (2x). 

 

 

 

 
 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/pbIs-dQzwXKCRIecXmSdoqK5C5nVoWBghMnXQXRK2qXmBQiQ-

9rg8yEsrG97UH2O0SArhoQZO7-l1uecd5zgZyZu49AJoRIUx9jZyK8HciVMk-95rYw-Agxejm7D0KI 

 

 

 



Samodzielność 

 
 

Samodzielność jest umiejętnością radzenia sobie w różnych sytuacjach bez 

pomocy. W toku rozwoju człowieka może ona się przejawiać w różnym 

stopniu – zachowania, które u dziecka trzyletniego są uznawane za przejaw 

samodzielności, w przypadku starszego są postrzegane jak naturalne, brak 

pewnych umiejętności może być efektem różnych zaburzeń. 

Samodzielność może też dotyczyć rozmaitych dziedzin życia, na przykład 

wykonywania konfliktów, samodzielnego poruszania, a także podniesie 

poczucie wartości i wiarę we własne siły. W tym celu warto: 

- pozwalać przedszkolakom na popełnianie błędów, 

- dawać przestrzeń do wykonywania zadań samodzielnie, mimo że pomoc 

dorosłych mogłaby je ułatwić i dzięki niej efekt działania byłby lepszy, 

- chwalić dzieci za próby samodzielnej pracy, rozwiazywania konfliktów, 

radzenia sobie z trudnościami, 

- zwracać uwagę nie tylko na efekty pracy, lecz także na zaangażowanie i 

samodzielne wykonywanie. 

 

 

Temat tygodnia: „Żegnamy przedszkole” 

 

Termin realizacji:  14.06.2021 rok – 18.06.2021 rok 

 

Cele:  

 Pobudzanie zmysłów; zdobywanie samodzielnych doświadczeń 

sensorycznych; nabywanie samodzielności podczas wykonywania 

codziennych czynności. 

 Rozumienie znaczeń znaków i symboli; szyfrowanie słów; dzielenie 

się przeżyciami z najbliższymi. 

 Łączenie elementów w zbiory; rozwijanie zdolności matematycznych 

podczas zabawy z kodowaniem; doskonalenie koncentracji podczas 

wykonywania zdjęć. 

 Poznanie zabaw ruchowych z wykorzystaniem różnego rodzaju piłek; 

kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji 

wzrokowej- ruchowej; wdrażanie o bezpieczeństwo własne oraz 

innych podczas zabaw ruchowych z piłką. 

 Komponowanie wyrazów w ograniczonym polu; wyrażanie sobie 

poprzez różnorodną sztukę; odczuwanie satysfakcji z wykonywanej 

pracy plastycznej i uświadamianie wpływu na jej kształt. 
 

 



Wiersz 

 

„Ważka” 

 

Helena Bechlerowa 

 

 

Jestem ważka. 

Kto mnie zna? 

Mam skrzydełka jak ze szkła. 

Kiedy staw się w słońcu złoci –  

Nad wodami, nad trzcinami 

Mknę jak mały samolocik. 

 

 

Piosenka 

 

 

Słowa Czesław Janczar, muzyka Tadeusz Pabisiak 

 

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. (2x) 

Prosimy ciebie słonko o piękną pogodę.  (2x) 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. (2x) 

Kolorowe muszelki przynieś falom w darze.   (2x) 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. (2x) 

Nie chowajcie się szczyty za mgłą, za obłokiem. (2x) 

 

 

 

 

 

 
https://e7.pngegg.com/pngimages/313/46/png-clipart-insect-drawing-painting-ladybird-cartoon-ladybug-watercolor-painting-cartoon-

character-thumbnail.png 

 

 



 

 

Temat tygodnia: „Jedziemy na wakacje – do widzenia!” 

 

 

Termin realizacji:  21.06.2021 rok – 30.06.2021 rok 

 

 

Cele: 

 Poznanie środków lokomocji poruszających się w powietrzu, po 

lądzie i po wodzie; nauka pokonywania trudności; nabywanie 

odporności psychicznej; kształtowanie samodzielnego działania. 

 Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji zapisanych 

w formie symboli; poznanie charakterystycznych cech krajobrazu 

nadmorskiego; utrwalenie znajomości nazw i kolejności dni tygodnia. 

 Poznawanie sposobów właściwego zachowania się w czasie burzy; 

poznawanie sportów wodnych. 

 Utrwalenie orientacji w schemacie ciała; rozwijanie myślenia 

logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek; odczuwanie przyjaznego 

stosunku do środowiska przyrodniczego. 

 Nabywanie umiejętności matematycznych; wychowanie do 

poszanowania zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Wiersze 

 

 

„Kto najszybszy? Kto najważniejszy?” 

 

 

W pokoju na półce między zabawkami 

rozpycha się wielki samolot skrzydłami. 

- Ja jestem najszybszy, ja latam po niebie! 

Dlatego najwięcej miejsca chcę dla siebie! 



 

Odezwał się z kąta mały samochodzik: 

- O co jest ta sprzeczka? Czy ci o to chodzi, 

że latasz w powietrzu? My jeździmy drogą, 

tam, gdzie samoloty dolecieć nie mogą. 

 

-  Ja także dość szybko mknę z pasażerami –  

powiedział autobus i mrugnął światłami. 

A statek zatrąbił: - Co mi tam przestworza,  

gdy ja oceany przemierzam i morza! 

 

Pociąg użył gwizdka: - No cóż, jestem stary, 

jeżdżę wolno, ale mam najwięcej pary. 

Moich pięć wagonów rzędem grzecznie stoi. 

Weźmie dobry przykład z tych wagonów moich. 

 

Marta Berkowska 

 

 

 

 
 
https://image.freepik.com/darmowe-wektory/letnie-wakacje-dzieci-na-plazy_43633-6990.jpg 

 

 



             „Dno morskie” 

 

 

Dno morskie to dziwny świat, 

co swych tajemnic strzeże! 

Trudno z nim być, za pan brat, 

nikt nie zna jego ścieżek. 

 

Dno morskie to baśni kraj, 

gdzie zamki są z korali, 

a roślin podwodnych gaj 

tysiącem barw się pali. 

 

Dno morskie to dywan łąk, 

gdzie gonią się makrele –  

tam słońca przyćmiony krąg 

złociste plamy ściele. 

 

Dno morskie zza hełmu szyb 

Podstępnie nurka mami. 

Dno morskie to niebo ryb 

Z rozgwiazd gwiazdozbiorami.  

 

                                          Włodzimierz Ścisłowski 

 

 

 

 

 
 

http://rugbyszkola.com.pl/wp-content/uploads/2012/06/bezpieczne_wakacje.gif 

 

 

 

 

http://rugbyszkola.com.pl/wp-content/uploads/2012/06/bezpieczne_wakacje.gif


Czerwcowe zabawy z rodzicami. 

 

Temat: „WĄŻ”- konstruowanie i rozgrywanie gry planszowej „ściganki”. 

 

Cele:  

 Doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych 

gier, 

 Rozwijanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w 

sytuacjach pełnych napięć, 

 Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci, 

 Wdrażanie do właściwego reagowania na odnoszenie sukcesów i 

znoszenie porażek. 

 

Pomoce: duża kartka w formacie A3, kredki, mazaki, klocek np., lego, 

pionki, kostka do gry. 

 

1. Dziecko/dzieci oglądają dostępne w domach gry planszowe typu 

„ściganka”. 

 wymieniają elementy gry planszowej (plansza, pionki, kostka, 

instrukcja, opis zasad gry). 

 przypomnienie dzieciom zasad konstruowania gier planszowych 

 ustalenie celu ściganki – wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do mety. 

2. Rodzic zadaje zagadkę: 

Nie chodzi, a pełza, 

Syczy groźnie wciąż, 

Nie zbliżają się do niego, 

Bo to właśnie …(wąż) 

Po odgadnięciu zagadki dziecko pozna temat gry. 

 

3. „Wąż” – gra ściganka. 

 Przygotowanie: 

Dziecko z pomocą rodzica rysuje planszę, która przedstawia węża. 

Wspólnie odmierzają klockiem płytki (pola) – dziecko liczy. Zaznaczają 

START i METĘ oraz miejsce na pionki. 

 Rozgrywka: 

Uczestnicy gry kolejno rzucają kostką, liczą ilość kropek. Następnie 

przesuwają pionki po płytach do przodu.  Wygrywa ten, kto pierwszy 

dotrze do mety. 

Możecie utrudnić i wprowadzić nowe zasady np.  

 Grę rozpoczyna ten kto w kostce wyrzuci 6 oczek. 

 Jeżeli zawodnik stanie na polu czerwonym traci jedną kolejkę.  



 Jeżeli zawodnik stanie na polu zielonym – przeskakuje o dwa pola do 

przodu. 

 Zakończenie: 

 Podsumujcie przebieg gry, pogratulujcie zwycięscy i zachęćcie dzieci 

do ponownej gry w ramach rewanżu. 

 

4.  „Wąż” – zabawa ruchowa ze śpiewem. (Do tej zabawy można 

zaprosić wszystkich członków rodziny:)) 

Ustawcie się w rzędzie. Dziecko porusza się za rodzicem jak wąż śpiewając 

piosenkę: 

 

Mały wężyk robi hop, robi hop, robi hop! 

Głowa w lewo, w lewo krok, w lewo krok, hop! 

Ido przodu kroki trzy. 

Idź na koniec prowadź ty! 

Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 

Idź na koniec prowadź ty! 

Raz , dwa, trzy, raz, dwa, trzy. 

Idź na koniec prowadź ty! 

 

 

 

 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRfOtchPCXY3Qg1YcZPmLWVktyd5W2lfDT4Lefadyb8hWuZ-
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