
Grupa III 

Wesołe Biedronki 

 
http://archiwum.lysomice.pl/7946,2014-2015b5ca.html?breakup=118  

Temat kompleksowy: Niby tacy sami, a jednak inni 

Termin realizacji: 3.06-7.06.2019r. 

Treści programowe:  

- zgłaszanie potrzeb fizjologicznych, samodzielne wykonywanie podstawowych czynności 

higienicznych, 

-kształtowanie postawy tolerancji, 

-wzmocnienie poczucia własnej wartości, 

-rozwijanie sprawności manualnych, 

-wdrażanie do kulturalnych zachowań 

-rozwijanie zdolności plastycznych, 

-rozwijanie umiejętności liczenia, 

-poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „w”, 

-rozwijanie ciekawości poznawczej, 

- uczestniczenie w zabawach tematycznych, słuchowych i ruchowych: bieżnych, 

orientacyjno- porządkowych, muzycznych, naśladowczych, z elementem równowagi; 

- rozwijanie koncentracji uwagi,  

- rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk. 

 

 

 

 

 

 

http://archiwum.lysomice.pl/7946,2014-2015b5ca.html?breakup=118


 

 

 

Wiersz 

 „Kraina zabawek” B. Szelągowska 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 

Siedzą i patrzą na pajacyka. 

Pajac do tańca lalkę zaprosił 

I teraz będą tańczyć walczyka. 

 
https://wszystkodobasenow.pl/pilki-dmuchane-do-basenu  

Piosenka 

„Piłka” sł. i muz. B. Forma 

Hopla, hop. Hopla, hop, 

Mała piłeczka skacze, 

Hopla, hop, hopla, hop,  

Chętnie dziś poskaczę. 

Ref.: W górę, w dół, 

W przód i w bok 

Skacze sobie piłka 

Hopla, hop. 

https://wszystkodobasenow.pl/pilki-dmuchane-do-basenu


 
https://ckinfo.pl/wakacje-gminnym-osrodkiem-kultury-sportu-maslowie/  

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże 

Termin realizacji:10.06- 14.06.2019r. 

• zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

• rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego 

• rozwijanie sprawności manualnej 

• utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci 

• utrwalanie umiejętności stosowania określeń, najmniej, najwięcej, najmniej 

• rozwijanie sprawności fizycznej 

• rozwijanie sprawności plastycznych 

• poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „sz” 

• utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach 

 

Zagadka  

„Wakacje” B. Szelągowska 

Morze, góry lub jeziora, 

Pociąg wjeżdża już na stację 

Lato wreszcie się zaczęło 

Czas rozpocząć więc… 

https://ckinfo.pl/wakacje-gminnym-osrodkiem-kultury-sportu-maslowie/


 

http://www.mdkradomsko.pl/2018/06/21/wakacje-wolne-miejsca-na-warsztaty/  

Piosenka  

„Wakacje” sł. i muz. B. Forma 

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. 

http://www.mdkradomsko.pl/2018/06/21/wakacje-wolne-miejsca-na-warsztaty/


 
http://www.przedszkole40.lublin.pl/wydarzenia/i-juz-wakacje.html  

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas 

Termin realizacji:17.06-21.06.2019r. 

Treści programowe:  

- rozwijanie sprawności narządów mowy, 

-wzbogacanie słownictwa, 

-rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

-rozwijanie spostrzegawczości, 

-rozwijanie umiejętności plastycznych, 

-rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt, 

-rozwijanie kompetencji matematycznych, 

-rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dziecka, 

- rozwijanie sprawności fizycznej, 

-poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „cz”,  

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

 

 

 

http://www.przedszkole40.lublin.pl/wydarzenia/i-juz-wakacje.html


 

Piosenka 

„Wakacyjna wyliczanka” sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak 

Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze? 

Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja. 

 

Konduktorze, konduktorze, każdy z Tobą jechać może? 

Pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz Ty! 

 

 

Zagadka 

„Lody” B. Szelągowska 

Śmietankowe, owocowe, 

Doskonałe dla ochłody. 

Kiedy upał jest na dworze, 

Każdy lubi lizać… 

 

https://www.ratujlas.pl/  

 

https://www.ratujlas.pl/


Temat kompleksowy: Las 

Termin realizacji:24.06-28.06.2019r. 

• rozwijanie  zainteresowania przyrodą 
• poznawanie gatunków różnych drzew 
• kształtowanie postaw ekologicznych 
• wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości 

• rozwijanie twórczego myślenia , wyobraźni oraz kreatywności 
• wzbogacanie słownictwa o słowa związane z lasem 

• rozwijanie umiejętności współpracy w grupie 

Wiersz 

„W lesie” Maria Konopnicka  

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 

 

http://ciekawedzieciaki.blogspot.com/2015/06/wesoych-wakacji.html  

 

A. Adrianowicz, M. Antoniuk 

http://ciekawedzieciaki.blogspot.com/2015/06/wesoych-wakacji.html

