
„Wakacyjne podróże” 

3 VI – 7 VI 2019r 

Cele: 

 Poszerzanie wiedzy dzieci na temat różnych środków lokomocji - prezentowanie 

różnego typu pojazdów 

 Utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas podróży i wycieczek 

 Układanie historyjki obrazkowej – rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego 

 Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych związanych z nadchodzącym 

latem – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej 

 Zapoznawanie dzieci z piosenkami w języku polskim i angielskim – nauka piosenki 

„Wakacje” oraz „Lato lato…” 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat i odpowiadania na pytania 

nauczyciela – wzbogacanie słownictwa czynnego 

 Uczestniczenie w zabawach rytmicznych – wyrażanie siebie poprzez taniec, śpiew i grę 

na instrumentach 

 Poznawanie literatury dziecięcej – rozwijanie zainteresowań czytelniczych 

 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych Wzmacnianie pozytywnych 

kontaktów społecznych w grupie – nauka współdziałania w mniejszych i większych 

grupach, przestrzeganie zasad zgodnego współżycia w grupie 

 Nauka swobodnego wyrażania swoich myśli, potrzeb, stanów emocjonalnych w 

rozmowach z innymi osobami w codziennych sytuacjach 

 Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród) 

 Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci 

 Utrwalanie umiejętności stosowania określeń najmniej i najwięcej 
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Lato, lato 

sł. muz. D. i K. Jagiełko 

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. 

Lato, lato, co wy dzieci na to,  

lato, lato przyszło do nas już. 

Czas już na wakacje,  

na wakacje czas,  

odwiedzimy rzekę,  

odwiedzimy las. 

Zabierzemy misia i laleczkę też,  

tylko w swojej norce  

pozostanie jeż. 

Lato, lato, co wy dzieci na to,  

lato, lato przyszło do nas już. 
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„Niby tacy sami, a jednak inni” 

10 VI 2019r -   14 VI 2019r 

Cele: 

- słuchanie opowiadań o życiu ludzi różnych narodowości 

- oglądanie książeczek ilustrujących życie dzieci innych narodów lub wspólnot etnicznych 

- nawiązanie niewerbalnych i werbalnych kontaktów z osobami różnych narodów 

- kształtowanie poczucia bycia członkiem wspólnoty narodowej i etnicznej 

- dążenie do organizowania i przekształcania rzeczywistości społeczno-kulturowej według 

własnych pomysłów 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

- poznawanie kultury innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, internetu 

 

„Dzieci świata” Faber W. 

W Afryce w szkole ,na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik, Eskimos, 

też w szkole, w chłodnej Grenlandii, 

nie uwierzył , że są na świecie 

gorące pustynie i palmy. 

Afryki, ani Grenlandii 

my także jak dotąd nie znamy, 

a jednak wierzymy w lodowce, 

w gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 
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„Las” 

17 VI – 21 VI 2019r 

Cele: 

 Rozwijanie zainteresowania przyrodą 

 Poznawanie gatunków różnych drzew oraz skarbów lasu 

 Kształtowanie postaw proekologicznych 

 Uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody 

 Zapoznanie z pracą leśniczego 

 Obserwowanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących latem – 

rozbudzanie zainteresowania roślinnością, zachęcanie do aktywnego odpoczynku na 

świeżym powietrzu 

 Słuchanie odgłosów przyrody, nauka wyciszania się przy muzyce relaksacyjnej i 

dźwiękach natury 

 Odtwarzanie z pamięci treści wierszy i piosenek o lecie 

 Słuchanie krótkich opowiadań, bajek i wierszy – rozwijanie umiejętności wypowiadana 

się na określony temat 

 Przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i rywalizacji podczas zabaw ruchowych 

 Utrwalanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola (sala, ogród) 

 Kształtowanie orientacji w schemacie swojego ciała, określanie kierunków 

 Poznawanie zapisu graficznego liczby 10 

 Liczenie w zakresie 1-10 i porównywanie zbiorów - kształtowanie myślenia 

matematycznego 
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Wiersz B. Szelągowskiej „Kłótliwe drzewa” 

Wstał poranek, mgłę przegonił 

i zatrzymał się nad lasem. 

Lubił patrzeć się na drzewa  

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.  

A na koniec obiecały:  

już nie będzie kłótni więcej! 
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„Pożegnania nadszedł czas” 

24 VI 2019r - 30 VI 2019r 

Cele: 

- obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, 

zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie latem 

- poznawanie wybranych owadów, np.: pszczół, mrówek 
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- poznawanie owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, porzeczki) dojrzewających latem 

- wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu 

 
Piosenka „Wakacyjne podróże” U. Kozłowska 
I. Kiedy ma się kilka lat, 

to ciekawi cały świat. 

Wyprawy kuszą cię, 

lecz musisz wiedzieć, że... 

 

Ref.: Wspaniałe podróże  

te małe i te duże, 

wycieczki w nieznane 

i skarbów odkrywanie 

to świetny plan na lato,  

lecz tylko z mamą, z tatą 

podziwiaj w koło wszystko 

i trzymaj się ich blisko. 

 

II. Już wakacji nadszedł czas,  

bo słońce woła nas! 

Wyruszyć w drogę chcesz  

i pewnie o tym wiesz.  

 

Ref.: Wspaniałe podróże  

te małe i te duże, 

wycieczki w nieznane 

i skarbów odkrywanie 

to świetny plan na lato,  

lecz tylko z mamą, z tatą 

podziwiaj w koło wszystko 

i trzymaj się ich blisko. 
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Przygotowały: A. Iwan, A. Wojewódzka-Jakubowska 
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