
    GRUPA V 

    „Jagódki” 

Czerwiec 
 

 Tematy kompleksowe: 

 

Niby tacy sami, a jednak inni 
03- 07.06.2019r. 

 

Wakacyjne podróże 

10-14.06.2019r. 
 

Pożegnania nadszedł czas 
17-21.06.2019r. 

 
 

 Las 
    24-28.06.2019r. 

 

  

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8 

 

 

Opracowała: Izabela Świder 
 

http://annf.bloog.pl/kat,724383,index.html?smoybbtticaid=61a8a8


1. Temat: Niby tacy sami, a jednak inni 
Termin realizacji: 03- 07.06.2019r. 
 

 

 Sprawdzimy co wiemy o sobie 

samych i co umiemy opowiedzieć; 

 Zastanowimy się co nas interesuje 

i w czym jesteśmy podobni do innych a 

czym się różnimy; 

 Popracujemy nad budowaniem 

pozytywnych relacji i stosowaniem 

form grzecznościowych względem 

dzieci i dorosłych (w domu, w 

przedszkolu, na ulicy); 

 Pojedziemy na całodzienną 

wycieczkę do gospodarstwa 

agroturystycznego w Brzozówce, koło Mińska Mazowieckiego 

(05.06.2019r.); 

 Poszerzymy wiedzę matematyczną i przyrodniczą, rozwiniemy umiejętności 

plastyczne; 

 Pobawimy się przy piosence 

:„Nazywają mnie Poleczka” 

(muz. L. Miklaszewski, sł. M. 

Terlikowska) 

 Spędzimy wesoło czas bawiąc 

się na podwórku i spacerując w 

okolicy przedszkola 

  

https://www.pinterest.ca/pin/391391023847759432/ 

https://pl.pinterest.com/pin/431149364301407388/ 

 

https://www.pinterest.ca/pin/391391023847759432/
https://pl.pinterest.com/pin/431149364301407388/


„ ”

(muz. L. Miklaszewski, sł. M. Terlikowska) 

 

1.Nazywają mnie poleczka, umiem skakać jak piłeczka. 

Bardzo, bardzo jestem skoczna, A jak zacznę, to nie 

spocznę! 
 

Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!  

Kto zatańczy tak, jak ja /2x/ 
 

2.Noga lewa, noga prawa, Raz do roku jest karnawał! 

Teraz wszyscy do kółeczka, Poprowadzi nas poleczka! 
 

Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!  

Kto zatańczy tak, jak ja /2x/ 
 

3.Dziś w przedszkolu śmiech i tańce, tańczą różne 

przebierańce.  

Każdy przebrał się inaczej, Ten obraca się, ten skacze. 
 

Ref.: Hop, hop! Tra- la-la!  

Kto zatańczy tak, jak ja /2x/  

https://www.pinterest.

ca/pin/451908143850
486703/?lp=true 

https://www.pinterest.ca/pin/451908143850486703/?lp=true
https://www.pinterest.ca/pin/451908143850486703/?lp=true
https://www.pinterest.ca/pin/451908143850486703/?lp=true


2. Temat: Wakacyjne podróże 

Termin realizacji:  10-14.06.2019r. 
 

 Zapoznamy się z różnymi środkami lokomocji i 

różnymi możliwościami podróżowania; 

 Pogłębimy wiedzę o bezpiecznym zachowaniu 

się na drodze, w środkach transportu, podczas 

podróży. 

 Porozmawiamy o podróżowaniu i poznawaniu 

Polski i świata; 

 Sprawdzimy nasze umiejętności w liczeniu w 

zabawach matematycznych; 

 Spotkamy się z rodzicami na Uroczystości 

zakończenia roku, prezentując nasze talenty i 

umiejętności; 

 Będziemy bawić się i grać w gry na przedszkolnym placu zabaw; 

 Pośpiewamy w języku angielskim piosenkę o piratach: „If You Want to Be a 

Pirate” (sł. i muz. Kiboomu Kids Songs, Martyn Axe and Erica from The 

Kiboomers). 

 Potańczymy i pobawimy się przy 

piosence: „Lato, lato” (sł. muz. D. i K. 

Jagiełko)   

https://www.pinterest.ca/pin/581738476845190678/ 

https://www.pinterest.ca/pin/739505201286761889/ 

https://www.pinterest.ca/pin/581738476845190678/
https://www.pinterest.ca/pin/739505201286761889/


„If You Want to Be a Pirate” 
(sł. i muz. Kiboomu Kids Songs, Martyn Axe and Erica from The Kiboomers) 

If you want to be a pirate, swab the deck (swish, swish) 
If you want to be a pirate, swab the deck (swish, swish) 
If you want to be a pirate 
REALLY want to be a pirate 
If you want to be a pirate, swab the deck (swish, swish) 
 

If you want to be a pirate, walk the plank...(stomp, stomp) 
If you want to be a pirate, walk the plank...(stomp, stomp) 
If you want to be a pirate 
REALLY want to be a pirate 
If you want to be a pirate, walk the plank... (stomp, stomp) 
 

If you want to be a pirate, shout “Ahoy!” (Ahoy!) 
If you want to be a pirate, shout “Ahoy!” (Ahoy!) 
If you want to be a pirate 
REALLY want to be a pirate 
If you want to be a pirate, shout “Ahoy!”(Ahoy!) 
 

If you want to be a pirate, do all three! (Swish, stomp, Ahoy!) 
If you want to be a pirate, do all three! (Swish, stomp, Ahoy!) 
If you want to be a pirate 
REALLY want to be a pirate 
If you want to be a pirate, do all three! (Swish, stomp, Ahoy!)  

https://www.pinterest.ca/pin/499407046163012599

/ 

https://www.pinterest.ca/pin/499407046163012599/
https://www.pinterest.ca/pin/499407046163012599/


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. 

 

Ref.: 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. 

 

Ref.: Lato, lato, co wy dzieci na to, 

lato, lato przyszło do nas już. 
  

https://www.pinterest.ca/pin/477170522997255873/ 

http://pracowniazinnejbajki.blogspot.com/ 

https://www.pinterest.ca/pin/477170522997255873/
http://pracowniazinnejbajki.blogspot.com/


3. Temat: Pożegnania nadszedł czas 
 

Termin realizacji: 17-21.06.2019r. 

 

 Porozmawiamy o naszych 

wakacyjnych planach i 

pomysłach na spędzanie czasu 

wolnego; 

 Porozmawiamy o sytuacjach 

zagrażających naszemu 

bezpieczeństwu podczas 

wakacji, także tych 

wynikających z nieprzestrzegania zakazów np. samowolnego oddalania się 

od rodziców (opiekunów); 

 Przypomnimy sobie ważne zasady 

korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i 

sportowego oraz właściwego 

zachowania się nad wodą, w górach, w 

lesie i w obcym mieście, w tłumie; 

 Utrwalimy znajomość własnego 

miejsca zamieszkania – adresu; 

 Rozwijać będziemy zainteresowanie 

przyrodą i kształtować postawy 

ekologiczne; 

 Pobawimy się plastycznie i 

matematycznie; 

 Wybierzemy się na spacer i spędzimy 

czas bawiąc się na podwórku.  

https://www.pinterest.ca/pin/278660295679158132/ 

https://www.pinterest.ca/pin/736901557754992937/ 

https://www.pinterest.ca/pin/453245149995499422/ 

https://www.pinterest.ca/pin/278660295679158132/
https://www.pinterest.ca/pin/736901557754992937/
https://www.pinterest.ca/pin/453245149995499422/


Wakacje 
wiersz A. Widzowskiej 

 

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 

morze i plaża, konie, biedronki! 

 

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 

przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 

dwie karuzele, miś i huśtawki. 

 

Chętnie wrócimy do naszej pani 

z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu. 

 

Będziemy liczyć białe muszelki, 

poznamy nowe, ważne literki, 

a ten, kto butów sam nie sznuruje, 

w mig się nauczy! Ja już sznuruję!  

https://www.pinterest.ca/pin/308496643221704829/ 

https://www.pinterest.ca/pin/694258098777988468/ 

https://www.pinterest.ca/pin/308496643221704829/
https://www.pinterest.ca/pin/694258098777988468/


„A las śpiewa, a las szumi” 
 

1. Na wycieczkę chodźcie z nami 

zielonymi drożynami, 

leśną dróżka nad potokiem, 

między sosen pnie wysokie. 
 

Ref. A las śpiewa, a las szumi, 

Las zielony wita nas jak umie, 

Srebrnej wody śmiechem, 

Leśnych głosów echem, 

Ptasim graniem i śpiewaniem, 

Wita dzieci las. 
 

2. Słońce prószy blaskiem złotym 

na polankę i namioty. 

A wokoło przy namiocie 

leśne kwiaty i paprocie. 
 

Ref. A las śpiewa, a 

las szumi, ... 

  

https://www.pinterest.ca/pin/277604764516463661/ 

https://www.pinterest.ca/pin/602426887631861022/ 

https://www.pinterest.ca/pin/277604764516463661/
https://www.pinterest.ca/pin/602426887631861022/


4. Temat: Las 
 

Termin realizacji:  24-28.06.2019r. 
 

 Wzbogacimy naszą wiedzę przyrodniczą – 

zapoznamy się z niektórymi gatunkami 

drzew liściastych i drzew iglastych oraz 

innymi roślinami, które można znaleźć w 

lesie oraz mieszkającymi tam zwierzętami; 

 Przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa 

oraz omówimy różne sytuacje zagrażające 

naszemu bezpieczeństwu w lesie; 

 Kształtować będziemy postawy ekologiczne 

oraz obserwować przyrodę w naturalnym 

otoczeniu, podczas pobytu na świeżym 

powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz 

podczas spacerów; 

 Poznamy wiersz B. Szelągowskiej „Kłótliwe 

drzewa” i potańczymy przy piosence „Rosną 

sobie kwiatki”; 

 Podczas zabaw 

poćwiczymy nasze 

umiejętności językowe, 

matematyczne i 

plastyczne; 

  

https://pl.pinterest.com/pin/407505466278585339/  

https://www.pinterest.ca/pin/655344183249936399/ 

https://www.pinterest.ca/pin/592434525962049932/ 

https://pl.pinterest.com/pin/407505466278585339/
https://www.pinterest.ca/pin/655344183249936399/
https://www.pinterest.ca/pin/592434525962049932/


„Kłótliwe drzewa” 

wiersz B. Szelągowskiej 

  

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!

https://www.pinterest.ca/pin/806988826959932801/ 

https://www.pinterest.ca/pin/806988826959932801/


„Rosną sobie kwiatki” 
 

Rosną sobie kwiatki na łące, na łące, 

Maki, chabry i goździki pachnące. 

Maki, chabry i goździki pachnące. 

La la... 
 

Nazbieramy kwiatków, kwiateczków, 

kwiateczków, 

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków. 

Nasplatamy, nazwijamy wianeczków. 

La la... 
 

 

Zaniesiemy mamie te dary, te dary, 

Uściskamy, upieścimy bez miary. 

Uściskamy, upieścimy bez miary. 

La, la... 

https://www.pinterest.ca/pin/662381057671709174/ 

https://www.pinterest.ca/pin/763852786776877754/ 

https://www.pinterest.ca/pin/662381057671709174/
https://www.pinterest.ca/pin/763852786776877754/

