
 

ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU CZERWCU  W GRUPIE DRUGIEJ 

,,WIEWIÓRKI’’ 

Tematy kompleksowe: 

1. Niby tacy sami, a jednak inni 

2. Wakacyjne podróże 

3. Pożegnania nadszedł czas 

4. Las 

Temat kompleksowy: Niby  tacy sami, a jednak inni 

Termin realizacji : 3–7.06.2019 

Zadania: 

 Będziemy próbować nazywać swoje emocje 

 Będziemy stosować formy grzecznościowe względem dzieci i dorosłych  

 Będziemy przekształcać figury w rysunki, np. koła - w słońce  

 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego 

kierowania ruchami narządów artykulacyjnych   

 Będziemy rozróżniać nazwy barw – podstawowych i pochodnych  

 Będziemy śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście 

 

Piosenka „Piłka” ( sł. i muz. B. Forma) 

1.Hopla, hop, hopla, hop, 

Mała piłka skacze, 

Hopla, hop, hopla, hop, 

Chętnie dziś poskaczę. 

Ref: W górę, w dół,  

W przód i w bok  

Skacze sobie piłka  

 

 

Hopla ,hop.  

2.Turlu, tur, turla się  

Z nami piłka mała. 

Turlu, tur, turlu , hej 

W trawie się schowała. 

Ref: W górę….. 

Z piłką zatańczymy. 

Pacu, pac, bęc ,bęc ,bęc , 

Bardzo to lubimy.  

Ref: W górę …….  
 
https://megagadzety.pl/na-grill-i-piknik/1198-pilka-plazowa-atlantic-bialy-czerwony.html 

 

 

 



Temat  kompleksowy: Wakacyjne podróże 

Termin realizacji: 10-14.06.2019 

Zadania: 

 Będziemy poznawać różne rodzaje środków lokomocji i transportu, takich jak: 

rowery, samochody, autobusy, samoloty, statki. 

 Będziemy omawiać zasady właściwego zachowania się w środkach transportu. 

 Będziemy układać historyjki obrazkowe (3 obrazki) według kolejności zdarzeń. 

 Będziemy rozwijać sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk. 

 Będziemy malować: palcami, dłonią, pędzlem. 

 Będziemy tworzyć  kompozycje z różnych materiałów (kolaż). 

 Będziemy śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych ze śpiewem. 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa. 
 

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://zdrowyswiat.pl/przygotowujemy-sie-do-wakacji/ 

 

http://zdrowyswiat.pl/przygotowujemy-sie-do-wakacji/


 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas 

Termin realizacji:17-21.06.2019 

Zadania: 

 Będziemy uczestniczyć we wspólnych zabawach 

 Będziemy rozwiązywać proste zagadki 

 Będziemy powtarzać z pamięci rymowanki, krótkie wierszyki, piosenki 

 Będziemy rysować kredą 

 Będziemy porównywać przedmioty 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementami naśladownictwa 

 

 Piosenka „Lato” autor nieznany  
 

Przedszkolaki dziś w przedszkolu 

Do występów stroją się 

Dziś pianino zagra głośno 

Wszyscy cieszą się. 

 

Tra la la Tra la la 

Lato na listeczkach gra x2 

 

Słonko świeci dziś wesoło 

Każdy kwiat uśmiecha się 

Wszystkie dzieci, wszystkie wkoło 

Bardzo cieszą się. 

 

Tra la la Tra la la 

Lato na listeczkach gra x2 

 

 

 
http://storks.com.pl/pl/fototapety-krajobrazy/875-fototapeta-krajobrazy-04377.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: Las 

Termin realizacji:24-28.06.2019 

Zadania: 

 Będziemy obserwować przyrodę w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym 

powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek. 

 Będziemy skupiać uwagę na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych 

przez nauczyciela. 

 Będziemy uczestniczyć  w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego 

kierowania ruchami narządów artykulacyjnych. 

 Będziemy słuchać wyjaśnień niezrozumiałych słów. 

 Będziemy lepić: z plasteliny, masy solnej, masy papierowej 

 Będziemy śpiewać piosenki o łatwej linii melodycznej i krótkim tekście. 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach muzyczno-ruchowych 

 Będziemy uczestniczyć w zabawach z elementem naśladownictwa 

 Będziemy uczestniczyć w ćwiczeniach gimnastycznych 
 

Maria Konopnicka  „W lesie” 

Zawitał nam dzionek  

I pogodny czas,  

Pójdziemy, pójdziemy  

Na jagody w las.  

Na jagody, na maliny,  

Na czerniawe te jeżyny  

Pójdziem, pójdziem w las!  

A ty ciemny lesie,  

A ty lesie nasz!  

A skądże ty tyle  

Tych jagódek masz?  

I poziomki, i maliny,  

I czernice, i jeżyny,  

A skądże je masz?  

Uderzyły deszcze,  

Przyszło słonko wraz;  

Zarodziła ziemia  

W dobry błogi czas:  

Te jagody, te maliny,  

Te czernice, te jeżyny,  

W dobry, błogi czas.  

https://pixabay.com/pl/photos/lasu-widok-zieleń-przyroda-natura-343483/

 

 

opracowały M. Klata i A. Łoginow 

https://pixabay.com/pl/photos/lasu-widok-zieleń-przyroda-natura-343483/
https://pixabay.com/pl/photos/lasu-widok-zieleń-przyroda-natura-343483/

