
Termin realizacji: 01-11.06.2021 

Zwierzęta duże i 

małe 
W tym tygodniu zgłębimy wiedzę na temat zwierząt. Dzieci są 

już specjalistami w tej dziedzinie, ale poszukamy kilku 

nieznanych ciekawostek. Stworzymy album w którym wiedzą, gdzie 

żyją różne zwierzęta na świecie, zapiszemy i umieścimy 

kolekcjonując ich  

zdjęcia w odpowiednich miejscach na mapie. Przyporządkujemy do 

odpowiednich środowisk, takich jak sawanna, ocean czy lasy 

tropikalne. 

Zwierzęta mieszkające w zoo też nie mają przed nimi 

tajemnic. Dzieci będą je rozpoznawać nawet na ilustracjach 

przedstawiających fragmenty skóry. Przedszkolaki stworzą piękne 

prace plastyczne z wizerunkami zwierząt, które można będzie 

oglądać na tablicy grupowej. Przy okazji usprawnimy motorykę 

małą i poznamy ciekawostki na temat rysowania zwierząt. 

Dzieci spróbują wymienić nazwy największych polskich parków 

narodowych, przyporządkują  je do odpowiednich miejsc na mapie i 

wymienią zwierzęta, które w nich żyją. Będzie to przypomnienie 

do realizowanego w grupie projektu na platformie etwinning 

„Parks” 

Uporządkujemy wiedzą, jak się zachować podczas pobytu w parku 

narodowym oraz czego nie wolno tam robić. 

Gdybyście podczas wakacji znaleźli się w pobliżu któregoś z 

parków, wstąpcie tam z dziećmi. 

Oglądanie zwierząt na żywo jest jeszcze ciekawsze niż praca ze 

zdjęciami. 



Dzieci wiedzą też, jak zachowywać się w lesie. Na zajęciach nie 

raz rozmawialiśmy o ewentualnym spotkaniu z wilkiem. 

Przedszkolaki poznały wiele przysłów związanych z tym 

zwierzęciem. 

Tworzymy też łańcuchy pokarmowe. Podzielimy zwierzęta na aktywne 

za dnia i w nocy.  
 

 

 

Termin realizacji: 14-18.06.2021 

LATO 
 

 

Tym razem porozmawiamy  o zwiastunach lata, letnich kwiatach i 

owadach, zjawiskach atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza, oraz 

letnich smakołykach. 

Dzieci znają już wszystkie miesiące i pory roku. Potrafią ułożyć je w 

kolejności. Radzą sobie z planowaniem eksperymentów przyrodniczych, 

potrafią wyciągać z nich wnioski. 

Podczas zajęć dowiedzą się jak zachować się w czasie burzy, jakich 

miejsc unikać, gdzie się schronić. Dzieci znają siedem kolorów tęczy i 

wiedzą, jak ona powstaje. 

Przedszkolaki zapoznają się z wyglądem  nazwami  letnich 

kwiatów i owadów będą wskazywać je na fotografii oraz przeczytają 

wybrane nazwy. Zdobędą wiedzę na 

temat powstawania i produkcji lodów, 

poznają też słownictwo dotyczące ich 

smaków. 



W tym tygodniu oprócz rozbudowywania wiedzy dzieci, kształtowania 

umiejętności wypowiadania się na dany temat i słuchania wykonamy 

wiele różnych prac plastycznych, których efekty mogą Państwo oglądać 

w holu oraz w naszej sali. Udoskonalimy także umiejętność 

przeliczania, porównywania liczb, z czym dzieci radzą sobie coraz lepiej. 

W kolejnym, ostatnim już tygodniu w tym roku przedszkolnym, będziemy 

rozmawiać o wakacjach. 

Termin realizacji: 21-30.06.2021 

WAKACJE 

Miniony tydzień upłynął nam pod znakiem zbliżających się wakacji. Wasze 
dzieci podzieliły się z nami wakacyjnymi planami. Wiedzą już, jakie są 
najpopularniejsze kierunki wyjazdów na wakacje w Polsce. Nauczymy się  
wskazać  duże miasta nad morzem i w górach na mapie. Podczas prostych 
zabaw zapoznamy się z mapą i globusem. 
Nasze przedszkolaki utrwalą zasady bezpiecznego zachowywania się w 
określonych miejscach. 
Przypomną sobie jak należy odczytywać znaki informacyjne, ostrzegawcze 
i zakazu, które można spotkać podczas wakacyjnych wypraw. 
W ramach podsumowania tego roku pracy chcemy wyrazić ogromną dumę 
z postępów Waszych dzieci. Pracowały z zapałem i w pełni zasłużyły na 
wypoczynek. Z utęsknieniem czekają na chwile spędzone tylko z Wami. 
Prosimy, spróbujcie w te wakacje poświęcić im jak najwięcej czasu, o który 
tak trudno w trakcie zabieganego roku przedszkolnego. 
 

Chcemy Wam podziękować za wsparcie w 
minionym roku, za pomoc i 
zaangażowanie.!!!! 
 

 Życzymy: 
 



Wam i Dzieciom udanych, 
niezapomnianych, pełnych wrażeń i 
przede wszystkim bezpiecznych wakacji! 
Wracajcie wypoczęci i szczęśliwi. A 
gdybyście za nami zatęsknili, wyślijcie 
kartkę na adres przedszkola. Wasze dzieci 
zawsze z dumą chwalą się nimi po 
powrocie do nas. 
Do zobaczenia w nowym roku 

przedszkolnym! 


