
ZADANIA NA CZERWIEC-GRUPA XIII 
WESOŁE NUTKI 

Termin realizacji: 03.06.2019-07.06.2019 

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni 

Cele: 

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

szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp. 

 akceptowanie równości praw wszystkich. 

 dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich 

 szanowanie odmienności innych dzieci. 

 celebrowanie Dnia Dziecka (aktywny udział w organizacji wspólnych zabaw); poznawanie 

jego międzynarodowego charakteru. 

 analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie. 

 nazywanie stanów emocjonalnych: wesoły, smutny, zły, przestraszony… 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

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

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami 

 próby samodzielnego czytania krótkich tekstów. 

 mierzenie długości (szerokości) za pomocą sznurka, dłoni, stopa za stopą, krokami. 

 akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie 

lub grupowo (orkiestra). 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

Piosenka Inni, a tacy sami(sł.i muz. J.Kucharczyk) 

1. 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. 

2. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry                              mamotoja.pl 

Tak różne zabawki, książeczki, 

Inną szkołę, przedszkole, ubranka, 

Śpiewają inne piosenki. 



Wiersz A. Widzewska  

„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. 

       

 

 

Termin realizacji: 10.06.2019-14.06.2019 

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże 

Cele: 

 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 (na przykładzie tulipana). 

 rozwiązywanie zagadek, rebusów 

 wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie. 

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

 rozwijanie sprawności manualnej  

 odróżnianie druku od pisma 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w 

aspekcie kardynalnym). 

 rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; 

podawanie ich podstawowych cech 

 wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, 

ruchowej, muzycznej, plastycznej 

 uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form ekspresji na forum grupy.  

 

 

 

 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  



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.                                  pl.depositphotos.com       

2.Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już! 

 

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. 

              

Termin realizacji: 17.06.2019-21.06.2019 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Cele: 

 uczestniczenie we wspólnych zabawach. 

 rozwiązywanie prostych zagadek 

 powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek 

 skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.  

 uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchami 

narządów artykulacyjnych. 



 odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu. 

 rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, 

wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek). 

 malowanie: palcami, dłonią, pędzlem. 

 śpiewanie piosenek o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa 

 

Piosenka Moje marzenia ( sł. muz. J.Kucharczyk) 

1.Wieczorem otwieram okno 

Do świata pełnego marzeń, 

Historii niesamowitych,  

historii niezwykłych, 

niezwykłych, cudownych zdarzeń. 

Ref. Marzenia jak obłoki płyną w świat, 

Dobre myśli wznoszą je do gwiazd, 

A gwiazda, która świeci na niebie, hen 

Może spełnić je. 

2.Spotykam tu dobra wróżkę, 

Zna ona moje pragnienia, 

I daje moce ogromne, 

I siłę do ich spełnienia. 

 

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.     pl.depositphotos.com 



Mruknął tylko – lubię baśnie! 

Latawca puszcza 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 anonimowym filmie. 

A czy film ten był o lecie, 

W poniedziałek się dowiecie. 

 

Termin realizacji: 24.06.2019-28.06.2019 

Temat tygodnia: Sport 

Cele:  

 przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego. 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania. 

 traktowanie niepowodzenia jako informacji o potrzebie wprowadzenia zmian w zachowaniu 

 kontrolowanie własnych zachowań. 

 formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach 

 odbieranie i przekazywanie informacji, emocji, uczuć. 

 wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych 

 wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami 

 prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne) 

 wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych. 

 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów nie równolicznych (rozumienie liczby w 

aspekcie kardynalnym). 

 klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech. 



 dzielenie się wrażeniami na temat obejrzanych filmów. 

 uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. 

 rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała 

 

Piosenka W. Koziniak 

Gimnastyka to fajna sprawa, 

Dla nas wszystkich to zabawa. 

Ręce w górę, w przód i w bok, 

Skłon do przodu, w górę skok. 

Ref. Głowa, ramiona, kolana, pięty, 

Kolana, piety, kolana, pięty, 

Oczy, uszy, usta, nos. 

 

Wiersz M. Stolski 

Prawą nogą wypad w przód 

i rączkami zawiąż but. 

Powrót, przysiad, dwa podskoki, 

w miejscu bieg i skłon głęboki. 

Wymach rączek w tył, do przodu                               

i rannego nie czuć chłodu.                                                       pl.freepik.com 

 

 

Opracowały: I. Mochocka, J. Utnicka 


