
Zadania na miesiąc czerwiec 

2022 r. 

 
● Osłuchanie z piosenką ,, Piosenka do walizek i 

plecaków” 

● Oglądanie czasopism i wydawnictw albumowych na 

temat krajobrazów Polski  

● Układanie imion z liter według wzoru 

● Wyodrębnienie charakterystycznych cech 

krajobrazu: nadmorskiego, górskiego , nizinnego 

● Nauka piosenki ,, Piosenka na kolorowe lato” 

● Nazywanie odcieni różnych kolorów 

● Zabawa badawcza ,, Co pływa , co tonie” 

● Nauka piosenki ,, Do widzenia, przedszkole” 

● Tworzenie kodeksu ,, Bezpieczne wakacje” 
 

 

,, Lato czas zabawy” 
Termin realizacji: 30.05.2022 r.- 03.06.2022 r. 

 

 
,, Morze”-wiersz 
         D. Wawiłow 

 

Siedziały dzieciaki na dworze 

I kłóciły się, jakie jest morze. 

Kuba powiedział, że słone,  

A Jędrek , że nie, bo zielone. 

A Baśka, że są w nim meduzy i okręt,  

O, taki duży, i jeszcze raki w skorupie. 

A Bartek, że dziewczyny są głupie. 

I jeszcze Filip powiedział,           http:/i.pinger.pl/pgr227/34e77cee0004.gif 



Że jak się położyć nad morzem 

I machać rękami, i machać nogami, 

To na piasku się zrobi orzeł. 

Poproszę tatę- może pojedzie ze mną 

Nad morze. 

 

 

 

 
 

https://th.bing.com/th/id/R.13e3501b7e4baa651bc1b3b5fbfb8200?rik=np4xLsImb2WsoQ&riu=http%3a%2f%2ft.pimg.jp%2f010%2f0
91%2f878%2f1%2f10091878.jpg&ehk=GWQPRhBt3G42fCWfc%2b0AMklFz551q5gFEqXhFNsZE%2fA%3d&risl=&pid=ImgRaw

&r=0 

 
 

 

 

 



,, Idzie lato poprzez 

świat” 
 

Termin realizacji: 06.06.2022 r.-10.06.2022 r. 
 

 

,, Tęcza” – wiersz 
Wł. Słobodnik 

 

Czy to łuk promienny jarzy się nad laskiem? 

Czy świetlista brama lśni czarownym blaskiem? 

Czy to wstążka jasna, w powietrzu wisząca,  

Siedmioma barwami na dzieci patrząca? 

Nie, to w kroplach deszczu cała wykąpana 

Tam nad laskiem wzeszła tęcza malowana. 

Deszczyku, deszczyku, jesteś jak czarodziej, 

Bo po tobie tęcza siedmiobarwna wschodzi. 

Ile dni w tygodniu, tyle barw lśni w tęczy. 

Będzie dobry tydzień, tęcza za to ręczy! 

 

 



http://gify.magazynek.org/pictures/Natura/T%C4%99cza/060.gif 

 

,, Kolory lata”- piosenka 
sł. A. Galica , muz. T. Pabisiak 

 

Przyszło do nas lato, 

Kolorowe lato, 

Hej dziewczynki, hej chłopaki, 

Co wy na to? 

Będziemy na łące 

Biegać na bosaka. 

Razem z żabą zieloną 

Przez kałuże skakać. 

Ref. Hej dziewczynki, hej chłopaki, 

Co wy na to, 

Że będziemy się bawili całe lato. 
 

Przyszło do nas lato, 

Pełne słońca blasku. 

Wybuduję gdzieś nad rzeką 

Zamek z piasku. 

Ref.  Hej dziewczynki ….    

 

 

 
 
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved= 

 

 

 



,, Żegnamy przedszkole” 
 Termin realizacji: 13.06.2022 r.- 24.06.2022 r. 

 

,, Żegnamy przedszkole”- piosenka 
 
1. Cały świat się do nas śmieje. 

W złotym słońcu - złoty świat! 

Jutro szkoła nas powita 

no i nasze siedem lat. 

 

Ref: Pożegnamy przedszkole, 

pokłonimy się szkole, 

nową drogą pójdziemy odważnie. 

Rozkołyszą się drzewa, 

ptak radośnie zaśpiewa 

i będziemy wyglądać poważniej. 

 

2. Elementarz nam poradzi 

Jak się pisze: Ala, As. 

Plastelina jeszcze nie wie 

co ulepi każde z nas. 

 

Ref:Pożegnamy przedszkole, 

pokłonimy się szkole, 

nową drogą pójdziemy odważnie. 

Rozkołyszą się drzewa, 

ptak radośnie zaśpiewa 

i będziemy wyglądać poważniej. 

  



https://cloud4.edupage.org/cloud?z:nX%2BhpJYdoTyQgazjjH%2FKkxrQkKl2e6W61HcXckw1xwdWg3lRf64C2FtPi3

5mwvfW4%2F7PpYZevp2e68uUdSpg8AMWy44Uh1mwcJHpiTPISkc%3D 

 
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8 

 
 

 

Termin realizacji:27.06.2022 r.- 30.06.2022 r. 

 

,, Piosenka do walizek i plecaków”- piosenka 
sł. D. Gellner , muz. B. Kollago 

 
Mam kartkę niewielką i pędzel malutki, 

Namaluję na papierze kolorowe nutki. 
 

Ref. 

Dla dziewczynek i chłopaków, 

Do walizek i plecaków, 

Na Mazury i pod chmury,  

Nad jeziora albo w góry 
 

Z tych nutek ułożę tęczową piosenkę, 

Refren będzie w niej wesoły, 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8


Zwrotki uśmiechnięte . 
   
 

 

 

 

 
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJ27PHgLLiAhUp4aYKHR4kDaUQjRx6BA

gBEAU&url=http%3A%2F%2Fprzedszkole3kobylka.pl%2Fwakacyjne-zyczenia-2 

 

opracowała: Małgorzata Skolimowska  
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