
CZERWIEC W GRUPIE  CZWARTEJ 

,,WIEWIÓRKI’’ 

 

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 

1.Niby tacy sami , a jednak inni 

2.Wakacyjne podróże 

3.Pożegnania nadszedł czas 

4. Projekt Sport 

 

 
Plaży Piasku Morze Piaszczystej - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/pla%c5%bcy-piasku-morze-3369140/


Temat kompleksowy: Niby tacy sami, a jednak inni 

Termin realizacji: 31.05- 4.06.2021 

Cele: 

 Poznamy dzieci wybranych krajów, ich język, wygląd oraz kulturę  

 Odkryjemy wspólnie, że mimo wielu różnic jesteśmy tacy sami !  

  Opowiemy i swoich marzeniach i wykonamy prace plastyczne na ich 

temat  

 Wyruszymy w krainę Arabskich baśni w których wszystko jest możliwe  

  Poznamy codzienne trudności osoby niepełnosprawnej , dowiemy się jak 

sobie poradzić z przeszkodami oraz jak prosić o pomoc  

 
Piosenka  „ Inni, a tacy sami ( sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 

1.Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci- 

W Azji , Australii, Afryce. 

Każde dziecko wygląda inaczej 

I mówi innym językiem. 

 

Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe, 

Każde dziecko chce pięknie żyć; 

Mieć zawsze dobre, spokojne noce, 

Mieć tylko piękne dni. 

To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci, 

Wszystkie chcą szczęśliwe być ja ty. 

Mieć dobrą mamę , dobrego tatę, 

Chcą bezpiecznie żyć. 

 

2.I chociaż dzieci mają różny kolor skóry, 

Tak różne zabawki, książeczki, 

Inną szkołę, przedszkole, ubranka, 

Śpiewają inne piosenki. 

Ref.: Każde dziecko…. 



 Ręce Przyjaźń Przyjaciele - Darmowe zdjęcie na Pixabay 

 

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże  

Termin realizacji:  

Cele:7- 11.06.2021 

 Będziemy rozmawiać na temat wakacyjnych planów  

  Wykonamy pracę plastyczną „Wakacyjna wyprawa”  

Będziemy rozwijać umiejętności programowania z wykorzystaniem ozobotów  

 Powtórzymy poznane dotąd piosenki  

 

 

Wiersz L. Łącze „ Letnie wakacje”. 

Kiedy są wakacje  

I nie pada deszcz, 

Możesz gdzieś wyjechać , 

Jeśli tylko chcesz. 

 

Kiedy są wakacje-  

Morze, góry, las, 

Gdzie tylko znajdziesz , 

Miło spędzisz czas. 

 

https://pixabay.com/pl/photos/r%c4%99ce-przyja%c5%ba%c5%84-przyjaciele-dzieci-2847508/


Latem 

Złociste promienie  

Słońca  

Padają na ziemię, 

 

Popatrz-  

Rozwiały się chmury, 

Baw się  

I nie bądź ponury! 

 

Morze-  

Muszelki i piasek, 

Góry  

Lub łąka za lasem,  

Warmia-  

Czekają jeziora, 

Lato-  

Już wyjechać pora! 

 

 

Temat kompleksowy:  

Termin realizacji: Pożegnania nadszedł czas 

Termin realizacji 

Cele:14- 18.06.2021 

 Porozmawiamy na temat lata i ustalimy, za co je na prawdę kochamy ? 

 Utrwalimy kolory najcieplejszej pory roku tworząc Letni pejzaż, podczas 

malowania posłuchamy utworu A. Vivaldiego „Lato” 



   Rozwiniemy zdolności szeregowania i porównywania zbiorów w 

Ogrodach Liczbowych Willy’ego  

Piosenka „ Moje marzenia ( sł. i muz. J. Kucharczyk) 

Wieczorem otwieram okno 

Do świata pełnego marzeń,  

Historii niesamowitych,  

Niezwykłych , cudownych zdarzeń. 

 

Ref.: Marzenia jak obłoki płyną w świat, 

Dobre myśli wznoszą je do gwiazd ,  

A gwiazdka która świeci na niebie , hen, 

Może spełnić je. 

 

Spotkamy tu dobrą wróżkę,  

Zna ona moje pragnienia  

I daje moce ogromne, 

I siłę do ich spełnienia. 

 

Ref.: Marzenia jak obłoki … 

 

 

 

Temat kompleksowy: Projekt sport 

Termin realizacji: 21- 25.06.2021 

Cele: 

 Stworzymy siatkę pytań, z której dowiemy się co wiemy o sporcie  

  Będziemy segregować, przeliczać i układać rytmy z piłek  

Wykonamy symbol Igrzysk Olimpijskich  

 Zorganizujemy quiz wiedzy o sporcie  

 

Piosenka w “W przedszkolu” (autor nieznany) 

1. Przedszkolaczek zuch i chwat, 

jest z przedszkolem za pan brat. 

Pięknie tańczy, ładnie śpiewa, 



na nikogo się nie gniewa. 

 

Ref: Z takim dzieckiem, jasna sprawa, 

zawsze miła jest zabawa. 

 

2. Grzeczne słowa dobrze zna, 

zawsze świetny humor ma. 

Chętnie uczy się wszystkiego 

I pomaga swym kolegom. 

 

Ref: Z takim dzieckiem, jasna sprawa, 

zawsze miła jest zabawa. 

 

3. Nie przejmuje wcale się, 

kiedy mu coś pójdzie źle. 

Bo w przedszkolu daję słowo, 

jest bezpiecznie, kolorowo. 

 

Ref: Z takim dzieckiem, jasna sprawa, 

zawsze miła jest zabawa. 

 

 

Opracowała M. Klata 


