
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU 

CZERWCU W GRUPIE XII „SŁONECZKA”: 
 

 

Temat kompleksowy: ŚWIĘTO DZIECI 

Termin realizacji: 3-7 VI 2019 

 

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE 

Termin realizacji: 10-14 VI 2019 

 

Temat kompleksowy: LATO 

Termin realizacji: 17-21 VI 2019 

 

Temat kompleksowy: WAKACJE 

Termin realizacji: 24-28 VI 2019 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.superkid.pl/lato-dla-dzieci 

 

 

 



 

W tym miesiącu 

DZIECI: 

- poznają swoje prawa i obowiązki, 

- dowiedzą się jakie zabawy lubią dzieci z różnych stron 

świata, 

- utrwalą swoją wiedzę na temat zwierząt dużych i małych, 

leśnych, polnych, domowych, występujących w naszym 

kraju, 

- wzbogacą swoją wiedzę przyrodniczą na temat roślin 

występujących na łące, 

- poznają zasady bezpiecznego zachowania i wypoczynku 

podczas wakacji, 

- poznają miejsca, które można odwiedzić w czasie 

wakacji, 

- utrwalą przeliczanie i rachowania w zakresie 10, 

- będą ćwiczyć rozpoznawanie prawej i lewej strony, 



- rozwiną umiejętność klasyfikowania przedmiotów wg 

określonych cech, 

- wykonają doświadczenia z mieszaniem kolorów farb, 

- wykonają ciekawe prace plastyczne, 

- nauczą się nowych piosenek. 

 

 

http://scholaris.pl/zasob/109419 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scholaris.pl/zasob/109419


Śpiewające Brzdące - Wycieczka pociągiem  

 

1. Jedzie pociąg na wycieczkę 

Wagon za wagonem, 

Wszystkie dzieci siedzą grzecznie 

W okienka wpatrzone. 

 

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg, Mija pole, las. 

Pomachamy krówce Niech pamięta nas! (2x) 

 

2. Jedzie pociąg na wycieczkę 

leci dym z komina, 

tutaj góra, a tam rzeka 

będzie, co wspominać. 

 

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg, Mija pole, las. 

Pomachamy krówce Niech pamięta nas! (2x) 

 



Tato, już lato „Fasolki” 

 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, to nawet leń 

Na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo 

wejść 

I z góry patrzyć w dół 

Zeskoczyć w piach i chociaż 

raz 

Przeskoczyć z tatą rów 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

Gdy ciepły dzień, popływać 

chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

Tato, już lato 

Będziemy znów jeść lody 

Tato, już lato 

Kup bilet do przygody 

Tato, już lato 

Będziemy boso chodzić 

Tato, już lato 

Już brodę zgolić czas 

 

Tato, już lato (x4) 

Już brodę zgolić czas. 



,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski  

 

Jedziemy na wakacje  

do lasu, nad wodę.  

Prosimy ciebie, słonko  

o piękną pogodę.  

   

Jedziemy na wakacje  

nad morze, na plażę.  

Kolorowe muszelki  

przynieś, falo, w darze.  

   

Jedziemy na wakacje  

w te góry wysokie.  

Nie chowajcie się, szczyty,  

za mgłą, za obłokiem.  

                                 

Jedziemy na wakacje  

Na Mazury? Może!  

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku,  

czekaj na nas w borze!  
    

 

http://scholaris.pl/zasob/109419

 opracowała K. Kolasa 


