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http://ancoco.centerblog.net/1603.html 

 

1. Dzień dziecka 03.06.2019-07.06.2019 rok 

 

2. Zwierzęta duże i małe 10.06.2019-14.06.2019 rok 

 

3. Lato 17.06.2019-21.06.2019 rok 

 

4. Wakacje 24.06.2019-28.06.2019 rok 

 

 



Temat kompleksowy:       Dzień dziecka  

                                03.06.2019-07.06.2019 r 

 

Cele: 

 poszerzenie słownika dzieci o pojęcia praw i obowiązków, 

 przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności 

 uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świecie 

 poznanie zwyczaju obchodzenia Dnia Dziecka 

 rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego 

 zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i 

gospodarzy 

 kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania 

tego, co mówią inni 

 rozwijanie zdolności plastycznych 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej 

 nauka współdziałania w grupie 

 kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń 

 pobudzanie do działań artystycznych  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cafekontynenty.pl/dzien-dziecka-w-kontynentach/  

http://www.cafekontynenty.pl/dzien-dziecka-w-kontynentach/


Prawa dziecka 

Janusz Korczak 

 Niech się wreszcie każdy dowie 

 i rozpowie w świecie całym, 

że dziecko to także człowiek,  

tyle że jeszcze mały.  

Dlatego ludzie uczeni, 

którym za to należą się brawa,  

chcąc wielu dzieci los odmienić,  

stworzyli dla Was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta  

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, a szczególnie do zrobienia 

czegoś niedobrego. 

 Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi i mam prawo sam wybierać, 

z kim się będę bawić. 

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę zawsze 

na ratunek wzywać. 

 Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, nikt nie może mi zabronić 

spotkać ich czasami. 

 Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, mam też prawo do tajemnic 

i własnego zdania. 

 Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, a gdy różnię się od innych, to jest 

moja sprawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pustynia.ugdebica.pl/aktualnosci/dziecko-tez-czlowiek-tylko-troche-maly-93.html  

http://pustynia.ugdebica.pl/aktualnosci/dziecko-tez-czlowiek-tylko-troche-maly-93.html


Temat kompleksowy:    Zwierzęta duże i małe  

                                 10.06.2019-14.06.2019 r 

 

Cele: 

 poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce 

 rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – 

mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie) 

 doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie 

dźwięków wydawanych przez zwierzęta 

 zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w kontaktach ze 

zwierzętami spotkanymi w lesie: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania 

się na jego temat 

 rozwijanie umiejętności technicznych 

 kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw 

ruchowych 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej 

 

https://www.galeriaplakatu.com/plakaty/wild-animals-group-plakat  

https://www.galeriaplakatu.com/plakaty/wild-animals-group-plakat


Zoo  

sł. Jan Brzechwa, muz. Andrzej Korzyński 

 

              Miś  

Proszę państwa, oto miś.           

Miś jest bardzo grzeczny dziś.  

Chętnie państwu łapę poda.  

Nie chce podać? A to szkoda. 

                                                                      https://www.b1.pl/spotted/komentarze/?post=937896682920141  

  

 

           Lis                                                      

 Rudy ojciec, rudy dziadek,  

rudy ogon to mój spadek.  

A ja jestem rudy lis.  

Ruszaj stąd, bo będę gryzł. 

         

                                                      http://www.zielonabielawa.pl/?page_id=179  

                

       Dzik                                            

Dzik jest dziki, dzik jest zły,          

dzik ma bardzo ostre kły.  

Kto spotyka w lesie dzika,  

ten na drzewo zaraz zmyka. 

                                                               https://www.eska.pl/news/dziki  

 

 

     Żubr  

Pozwólcie przedstawić sobie:      

pan żubr we własnej osobie.  

No, pokaż się, żubrze.  

Zróbże minę uprzejmą, żubrze. 

                                                                 http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/51,157315,21252887.html?i=0 

 

https://www.b1.pl/spotted/komentarze/?post=937896682920141
http://www.zielonabielawa.pl/?page_id=179
https://www.eska.pl/news/dziki
http://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/51,157315,21252887.html?i=0


Temat kompleksowy:        Lato  

                             17.06.2019-21.06.2019 r 

 

Cele: 

 zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich 

przeznaczeniem 

 wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami 

 uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych 

sytuacjach pogodowych 

 rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk 

pogodowych 

 zapoznanie dzieci z kolorami tęczy; kształcenie umiejętności wnioskowania 

 rozwijanie wiedzy o barwach podstawowych 

 wdrażanie dzieci do systematycznej pracy 

 doskonalenie percepcji wzrokowej; rozwijanie umiejętności plastycznych i 

wyobraźni 

 utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: kolory ciepłe i zimne 

 zapoznanie dzieci z pracą artysty: malarza, rzeźbiarza, poety, muzyka 

 zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji otaczającego je świata 

http://blog.kimland.pl/na-wakacjach-z-dzieiem-akcesoria-i-gadzety ck 

 

http://blog.kimland.pl/na-wakacjach-z-dzieckiem-akcesoria-i-gadzety
http://blog.kimland.pl/na-wakacjach-z-dzieckiem-akcesoria-i-gadzety
http://blog.kimland.pl/na-wakacjach-z-dzieckiem-akcesoria-i-gadzety


 „Przyszło do nas lato”  

 

Słonko mocniej grzeje, 

Zieleni się las,                                                

Woła wszystkie dzieci 

Już wakacji czas. 

Misio się opala i laleczka też, 

nawet ze swej norki  

wyjrzał mały jeż. 

 

Ref: Lato, lato, co wy dzieci na to,                  

https://miastodzieci.pl/piosenki/lato/  
Lato, lato przyszło do nas dziś. 

 

II. Czas już na wakacje,                        

Na wakacje czas, 

odwiedzimy rzekę, odwiedzimy las.        

Zabierzemy misia i laleczkę też, 

tylko w swojej norce  

pozostanie jeż. 

                                                                   

Ref: Lato, lato, co wy dzieci na to        
www.tapeciarnia.pl/tapeta-letni-wschod-slonca-nad-morzem-i-pomostem 
Lato, lato przyszło do nas dziś  

 

www.n pulpit.pl 

https://miastodzieci.pl/piosenki/lato/


Temat kompleksowy:        Wakacje  

                               24.06.2019-28.06.2019 r 

 

 

Cele: 

  rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur 

geometrycznych 

 doskonalenie emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo 

  porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz 

 zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku 

zgubienia się 

 rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi 

identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych 

 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania 

się na jego temat 

 rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie 

 zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcanie do wysyłania z wakacji 

kartek do przedszkola 

 kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej 

http://sp1.ostroleka.pl/wakacje-3/  

http://sp1.ostroleka.pl/wakacje-3/


 "Na wakacje ruszać czas" 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

opracowała A. Sokołowska 

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


Opracowała: Anna Sokołowska 


