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        www.geocaching.com 

 

Tematy kompleksowe realizowane w 

CZERWCU: 
 

 

1. Niby tacy sami, a jednak inni  

Termin realizacji:. 30.05-03.06.2022 r. 

2. Zwierzęta dżungli i sawanny. 

Termin realizacji: 06-10.06.2022 r. 

3. Wakacyjne podróże 

Termin realizacji: 13-17.06.2022 r. 

4. Pożegnania nadszedł czas. 

Termin realizacji: 20-24.06.2022 r. 

5. Projekt las 

   Termin realizacji: 27.06–01.07.2022 r. 
 

 

http://www.geocaching.com/


 

Temat kompleksowy: Niby tacy sami, a 

jednak inni  

 
http://zielonydzwoneczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/747-1920x1655.jpg 

 

Cele:  

● Wskazywanie podobieństw między różnymi dziećmi, 

● wskazywanie odpowiednich obrazków przedstawiających różne 

stany emocjonalne na kostce pantomimicznej, 

● próby nazywania swoich emocji (np.: radość, smutek, złość, 

strach) 

● próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych, 

http://zielonydzwoneczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/747-1920x1655.jpg


● dostrzeganie podobieństw między przedmiotami ze względu na 

ich wspólne położenie w przestrzeni, 

● liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; 

zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika 

● rozwijanie umiejętności kreślenia koła. 

 

„Przepraszam, dziękuję” (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…  

 

3. Pacu, pac, bęc, bęc, bęc 

 z piłką zatańczymy. 

 Pacu, pac, bęc, bęc, bęc, 

 bardzo to lubimy. 

 

Ref: W góręhttps://webstockreview.net/images/clipart-beach-kid-3.png  

https://webstockreview.net/images/clipart-beach-kid-3.png


 

Temat kompleksowy: Zwierzęta 

dżungli i sawanny. 

https://www.national-

geographic.pl/uploads/media/default/0014/41/a84fd15afc7a16c81018d7b8e93916211a22f8b4.jpeg 

Cele: 

● wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli, 

●  rozwijanie koncentracji uwagi, 

●  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

● umuzykalnianie dzieci, 

● ilustrowanie ruchem tekstu piosenki, 

● rozwijanie kompetencji matematycznych, utrwalanie pojęć duży, 

mały 
 

 

 

 



Piosenka "Żyrafa"  
 

1. Czy jest duża, czy jest mała, 

w centki jest pokryta cała. 

Ma na głowie małe rogi, 

długą szyję, długie nogi 

 

Ref: To żyrafa, to żyrafa, 

lubi tańczyć tak jak ja, 

kręci szyją w różne strony, 

w górę, w bok, raz i dwa. 

 

2. Śmieszny taniec wywijaniec 

dziś żyrafa tańczyć będzie, 

pokazuje nowe kroki, 

o jej tańcu słychać wszędzie. 

https://www.kurierzamojski.pl/wp-content/uploads/2020/05/zyrafa.jpg 



Temat kompleksowy: Wakacyjne 

podróże 

 
https://blogiceo.nq.pl/pegazik/ 

Cele: 

● zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem, 

● poznanie ciekawych miejsc do spędzania czasu w ramach 

wypoczynku letniego 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, 

● rozwijanie sprawności manualnej poprzez tworzenie letniej 

kompozycji 

● zabawy z wykorzystaniem dywanu interaktywnego 

 

 

 

https://blogiceo.nq.pl/pegazik/


Wakacje sł. i muz. B. Forma 

 

1. Fale, morskie fale 

 i piasek na plaży, 

 o letniej zabawie 

 każdy przecież marzy. 

 

Ref.: Lato, lato, lato 

 dzisiaj wita nas, 

 latem, latem, latem 

 miło spędzasz czas. 

 

2. Góry, nasze góry 

 i pachnące lasy, 

 plecak zabieramy, 

 jedziemy na wczasy. 

 

Ref.: Lato, lato… 

 

3. Rzeki i jeziora 

 już na nas czekają, 

 wiosła i kajaki 

 na spływ zapraszają. 

 

Ref.: Lato, lato… 
 

 

http://www.przedszkolelesko.pl/wp-content/uploads/2020/06/46454.png  

 

 

 

 

http://www.przedszkolelesko.pl/wp-content/uploads/2020/06/46454.png


Bezpieczne wakacje B. Szelągowska 

 

Jak wspaniale! Już wakacje. 

To najlepsza w roku pora! 

Można pływać sobie w morzu 

albo wskoczyć do jeziora… 

 

Na szczyt w górach wspiąć się warto! 

Jak tam pięknie i wysoko! 

W zeszłym roku po raz pierwszy 

zobaczyłem Morskie Oko! 

 

Ale zawsze pamiętajmy, 

by dorosłych się pilnować. 

Chodzić w górach – lecz po szlakach, 

kremem z filtrem się smarować. 

 

Czapkę nosić – taką z daszkiem 

– porażenia się unika. 

Kąpać się w strzeżonych miejscach 

i pod okiem ratownika. 

 

I rodziców trzeba słuchać. 

Kto tak robi, ten ma rację. 

Ach jak miło, jak wesoło, 

bo już przecież są wakacje!   

 
https://i0.wp.com/pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2019/06/plaza01_kolor.png?fit=4939%2C4826  

 

 

https://i0.wp.com/pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2019/06/plaza01_kolor.png?fit=4939%2C4826


Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł 

czas. 

https://th.bing.com/th/id/R.f86eb076c7403ab261f280e2db4d1df8?rik=aM1Hkngj0cQbdw&riu=http%3a%2f%2fdani

elspreitzer.files.wordpress.com%2f2012%2f11%2fapolino_raetselseite_suchbild_02_fehler.jpg&ehk=EqyedH0i4Pi2Q

caU259K3uEJu1juhfybfpnReavNgQM%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0 

 

Cele: 

● zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na 

wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś).  

● utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji. 

● rozwijanie koncentracji uwagi, umiejętności wypowiadania się na 

określony temat, 

rozwijanie sprawności narządów mowy, 

utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci 

 

 
 

 

 

 



 

 

Razem z rodzicami 

idziemy na dworzec. 

Już czeka na nas pociąg! 

Jedziemy nad morze! 

Walizka pełna ubrań, 

A głowa pełna marzeń. 

Co czeka nas na miejscu, 

Za chwilę się okaże! 

Jedziemy pośród pól; 

Jedziemy przez lasy. 

Mijamy miasta, wsie. 

Jedziemy na wczasy! 

Nareszcie pociąg zwalnia 

I wjeżdża już na stację. 

A nam się krzyczeć chce: 

WAKACJE, są WAKACJE! 

Barbara Szelągowska 

 

 

 

Temat kompleksowy: Projekt Las 

https://miastodzieci.pl/bajki/bajka-o-ciuchci/


lato-wiatlo-polana-las-cien.jpeg (2880×1920) (widoczki.com) 

Cele:  

● rozwijanie słownictwa związanego z lasem, 

● wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi 

gatunkami drzew liściastych i drzew iglastych, 

● zapoznanie z budową drzewa, 

● rozwijanie koncentracji uwagi, 

● wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, 

● poznanie owoców jagodowych, wykonanie koktajlu, 

● zapoznanie z pracą leśniczego, 

● utrwalanie nazw drzew i zwierząt leśnych, 

● uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody. 

Kłótliwe drzewa B. Szelągowska 
  

Wstał poranek, mgłę przegonił 

i zatrzymał się nad lasem. 

Lubił patrzeć się na drzewa 

https://www.widoczki.com/widoczki/2/lato-wiatlo-polana-las-cien.jpeg


i rozmawiać z nimi czasem. 

Ale co to? Awantura! 

Buk z modrzewiem się pokłócił. 

– Pan mnie kłuje! Tak nie można! 

Niech pan sobie igły skróci. 

Świerk zaś żale miał do brzozy: 

– Pani słońce mi zasłania! 

– A pan wcale nie jest lepszy 

i nikomu się nie kłania! 

– Całą wodę dąb wypija! 

Wszystko pewnie przez te liście! 

– Mój jałowcu – nie przesadzaj, 

nie masz racji, krzewie, oczywiście! 

Młoda sosna głos zabrała: 

– Skończcie, proszę, kłótnie, spory. 

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie, 

tak jak było do tej pory. 

Mała jestem – każdy widzi. 

Tutaj się bezpiecznie czuję. 

Pośród was tak rosnę sobie. 

Nic mi przez to nie brakuje. 

Drzewa aż się zawstydziły. 

Przeprosiły się czym prędzej         . https://www.owocoweogrody.pl/upload/sosna-zolta4-jpg.gif  

A na koniec obiecały: 

już nie będzie kłótni więcej. 
 

Opracowały: M. Belka, B. Chudzik 

https://www.owocoweogrody.pl/upload/sosna-zolta4-jpg.gif

