
GRUPA III POZIOMKI 

 

Poziomka Regina (1 roślina) (florexpol.eu) 

Tematy kompleksowe: 

1. 30.05.2022 r. – 03.06.2022 r. 

Jestem kulturalny 

2. 06.06.2022 r. – 10.06.2022 r. 

Lato – czas zabawy 

3. 13.06.2022 r. – 17.06.2022 r. 

Kolorowe lato 

4. 20.06.2022 r. – 24.06.2022 r. 

Żegnamy przedszkole 

5. 27.06.2022 r. – 01.07.2022 r. 

Do widzenia! 

 

 

https://florexpol.eu/krzewy-owocowe/2968-poziomka-regina.html


Jestem kulturalny 

  
dzieci - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim (psm.ostrowiec.pl) 

 
 

Cele: 

 

- ćwiczenie kulturalnego zachowania się przy stole 

- kształtowanie zachowań społecznie akceptowanych 

- poznanie akcesoriów urodzinowych  

- kształtowania odpowiedniego zachowania się podczas 

uroczystości typu urodziny 

- poszerzanie doświadczeń językowych 

- wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych 

- próba określenia własnych praw na podstawie piosenki 

- ćwiczenie umiejętności wyrażania sprzeciwu 

- wyrażanie emocji w formie śpiewu 

- rozwijanie zdolności plastycznych 

 

http://psm.ostrowiec.pl/koncert-dla-przedszkolakow/dzieci/


 
Najlepsze pomysły na proste dekoracje tortu - Porady w INTERIA.PL 

 

 

Na torcie świeczki 

Agnieszka Nożyńska-Demianiuk 

 

Na torcie świeczki płoną radośnie, 

Babcia się cieszy: 

- Tak szybko rośniesz! 

 

Dziadek wyjmuje z kosza prezenty: 

- Chodź, jubilacie mój uśmiechnięty! 

 

Film oglądamy z mojego życia – 

Mama się każdą sceną zachwyca: 

- Patrzcie, tak kąpał się mój maluszek! 

A tu stoimy z nim pod ratuszem! 

 

Nadchodzi w końcu chwila wspaniała – 

Która czas w biegu wnet zatrzymała. 

 

- Nim zdmuchniesz świeczki, pomyśl życzenie! 

- mama mnie prosi… - Tak, mam marzenie! 

https://porady.interia.pl/gotowanie-i-pieczenie/news-najlepsze-pomysly-na-proste-dekoracje-tortu,nId,4905292


 

By różdżkę jakaś wróżka mi dała, 

Niech czarodziejską moc będzie miała. 

 

Czego nią dotknę, niech różdżka zmienia! 

Ot, takie właśnie mam dziś marzenia! 
 

 

Lato – czas zabawy 

 

 
DZIEŃ DZIECKA - ZSiPO w Magnuszewie 

 

 

Cele: 

 

- zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka 

- stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem 

- zachęcanie do radosnej zabawy w grupie 

- poszerzanie doświadczeń językowych 

- kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie 

- uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można 

zgłosić się po pomoc 

- rozkładanie elementów wg zasady po tyle samo 

- ćwiczenie w posługiwaniu się wyrażeniem po równo 

- ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania 

- rozbudzanie zainteresowania zwierzętami egzotycznymi 

poprzez zabawy ruchowe 

- kształtowanie wrażliwości na odgłosy zwierząt 

http://zsipo.magnuszew.edu.pl/?p=5247


- rozwijanie prawidłowej percepcji i znajomości nazw kolorów 

- kształtowanie aktywności twórczej i wyobraźni 

 

 
Puzzle biocenozy - Sawanna afrykańska | rośliny i zwierzęta | Educarium 

 
 

W ZOO  

Danuta Wawiłow 

 

W zoo jest wesoło, 

Ludzie chodzą w koło, 

Byk ma duże rogi, 

Bocian nie ma nogi, 

Foka pływa w stawie 

Nie widać jej prawie, 

Słonie wodę piją, 

Niedźwiedzie się biją, 

Sowa w domku siedzi, 

Boi się niedźwiedzi. 

 

Ale najładniejsze 

Są zielone rybki, 

Patrzą sobie na mnie 

Zza zielonej szybki 

I zębów nie mają, 

I rogów nie mają, 

https://sklep.educarium.pl/puzzle-biocenozy-sawanna-afrykanska,3,267085,9104


I tylko tak sobie 

Pływają, pływają, 

Pływają, pływają 

I się uśmiechają. 
 

 

Kolorowe lato 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kolory lata - Dzieci Młodsze – Wtorek 22.06.2021 | przedszkouczek.pl 

 

 

Cele: 

 

- rozumienie i dostrzeganie potrzeby współdziałania w grupie na 

podstawie obserwacji życia mrówek 

- kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody 

- wdrażanie do współdziałania z rówieśnikami 

- dokonywanie syntezy słownej 

- kształtowanie logicznego myślenia 

- rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka 

- rozpoznawanie oznak lata 

- nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza 

- rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upału 

- umuzykalnienie dzieci 

https://przedszkouczek.pl/2021/06/13/kolory-lata-dzieci-mlodsze-wtorek-22-06-2021/


- kształtowanie umiejętności lepienia z plasteliny zwierząt 

żyjących w trawie 

- rozwijanie motoryki małej w różnych działaniach plastycznych 

 

 
Jak fizycy budują zamki z piasku (wyborcza.pl) 

 

 

Piosenka na kolorowe lato 
sł. Agnieszka Galica, muz. Tadeusz Pabisiak 

 

Przyszło do nas lato, kolorowe lato. 

Hej, maluchy, hej, dzieciaki – co wy na to? 

Będziemy po łące biegać na bosaka. 

Razem z żabą zieloną przez kałuże skakać. 

 

Ref.: Hej, maluchy, hej, dzieciaki! 

Co wy na to, że będziemy się bawić całe lato? (x2) 

 

Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 
 

 

https://wyborcza.pl/7,145452,18530186,jak-fizycy-buduja-zamki-z-piasku.html


Żegnamy przedszkole 

 

 
Gmina Węgorzewo - Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka (wegorzewo.pl) 

 

 

Cele: 

 

- pobudzanie zmysłów 

- zdobywanie samodzielnych doświadczeń sensorycznych 

- nabywanie samodzielności podczas wykonywania codziennych 

czynności 

- rozumienie znaczeń znaków i symboli 

- szyfrowanie słów 

- łączenie elementów w zbiory 

- rozwijanie zdolności matematycznych podczas zabawy z 

kodowaniem 

- kształtowanie sprawności fizycznej i doskonalenie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej 

- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych 

podczas zabaw ruchowych z piłką 

- komponowanie wzorów w ograniczonym polu 

- odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy plastycznej 

 

 

https://wegorzewo.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/93823/wszystkiego_najlepszego_z_okazji_dnia_dziecka


 
Dyżury wakacyjne przedszkoli w 2021 roku - Gmina Brańszczyk - Portal gov.pl (samorzad.gov.pl) 

 

Przedszkole 
 

Powiedz, Jasiu, 

Powiedz, Olu, 

Gdzie tak miło, 

Jak w przedszkolu. 

Pani patrzy na nas z boku, 

Jak stawiamy domy z klocków. 

Bo przedszkole uczy, bawi nas, 

Bo w przedszkolu miło płynie czas. 
 

 

Do widzenia! 

 

 
142,228 Bańki Mydlane Zdjęcia Stockowe - 123RF 

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-branszczyk/dyzury-wakacyjne-przedszkoli-w-2021-roku
https://pl.123rf.com/zdjecia-seryjne/ba%C5%84ki_mydlane.html?sti=lfsoc3z95rcd72jhxu|


Cele: 

 

- kształtowanie umiejętności samodzielnego działania 

- rozwijanie pamięci w zabawach językowych 

- kształtowanie słuchu fonematycznego 

- wdrażanie do odczuwania przyjaznego stosunku do środowiska 

przyrodniczego 

- rozumienie pojęcia jeden do jednego 

- nabywanie nowych umiejętności matematycznych 

- wychowanie do poszanowania zdrowia 

- rozwijanie zdolności wokalnych i ruchowych  

- rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na sygnał słowny 

- wdrażanie do skupienia uwagi podczas zajęć muzycznych 

- rozwijanie sprawności motorycznych podczas zabaw 

plastycznych 

- nabywanie nowych doświadczeń podczas eksperymentowania 

z kolorami 

- czerpanie radości w trakcie zabaw z bańkami mydlanymi 

 

 
Tanie wakacje z dziećmi.| Pożyczki w UK (pozyczkiwuk.eu) 

 

 

 

 

 

https://pozyczkiwuk.eu/blog/tanie-wakacje-z-dziecmi/


Jedziemy na wakacje 

sł. Czesław Janczarski, muz. Tadeusz Pabisiak 
 

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. (x2) 

Prosimy ciebie słonko o piękną pogodę. (x2) 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. (x2) 

Kolorowe muszelki przynieś falo w darze. (x2) 

Jedziemy na wakacje w te góry wysokie. (x2) 

Nie chowajcie się szczyty za mgłą, za obłokiem. (x2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Dorota Jabłońska 

 


