
W  CZERWCU W NASZEJ GRUPIE: 
 

Temat: Takie same i inne 

4-8 VI 2018 

 

Temat: Na naszym podwórku 

11-15 VI 2018 

 

Temat: Nadszedł czas wakacji 

18-22 VI 2018 

 

Temat: „Leśne Skrzaty” w podróży po kontynentach 

25-29 VI 2018 

 
CELE: 

- poznamy ludzi z różnych stron świata,  

- poznamy zwyczaje ludzi i zabawy dzieci z innych kultur,  

- będziemy rozpoznawać sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach 

niedozwolonych, rozmawianie z obcymi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt i uczyć się jak 

właściwe reagować w tych sytuacjach, 

- zaobserwujemy w sposób bezpośredni i pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie  

w wybranych środowiskach (np. w parku, w lesie, na łące). 

- poznamy rodzaje różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego. 

- będziemy: 

- klasyfikować obiekty wg wybranych cech, 

- porównywać liczbę elementów w zbiorach,  

- rozwijać intuicje geometryczne, 

- poznawać świat liczb z Ogrodami Willy’ego, 

- układać i odczytywać wyrazy z poznanych liter, 

- czytać krótkie, ilustrowane teksty 

- ćwiczyć umiejętność odszukiwania w poznanych utworach uniwersalnych wartości, 

takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda, 

- poćwiczymy sylabizowanie i głoskowanie, wysłuchiwanie głosek  

w nagłosie i wygłosie, 

- wykonamy ciekawe prace plastyczne, 

- nauczymy się nowych piosenek. 

 

 
 



Temat: Takie same i inne 

4-8 VI 2018 
 
 

Hymn dzieci (sł. i muz. J. Kucharczyk) 
 

I. Masz skórę czarną, żółtą albo białą,  

czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju,  

to jesteś dzieckiem, tak jak ja,  

i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja.  

 

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć,  

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być.  

Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć,  

dobrze uczyć się, pięknie bawić się,  

przecież tak mało chce!  

 

II. Niech żadne dziecko już nie będzie głodne,  

niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro.  

Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć,  

na świecie pokój musi być.  

 

Ref.: Każde dziecko…  

 

III. Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci  

i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci.  

Bo przecież pięknie można żyć,  

śnić tylko najpiękniejsze sny.  

 

Ref.: Każde dziecko… 

 
 

 

 
http://kultura.tomice.pl/konkurs-plastyczny-dzieci-z-calego-swiata/ 

 
 

 

 
 

 

 

http://kultura.tomice.pl/konkurs-plastyczny-dzieci-z-calego-swiata/


Temat: Na naszym podwórku 

11-15 VI 2018 
 

 

Nasze podwórko (sł. i muz. J. Kucharczyk) 

 
I. Dziś na dworze słońce świeci, wieje ciepły wietrzyk,  

więc na naszym placu zabaw jest tak dużo dzieci.  

Tu dziewczynki i chłopaki bawią się od rana,  

tutaj co dzień się spotyka nasza paczka zgrana.  

 

Ref.: Na naszym podwórku karuzela mknie,  

huśtawki wysoko bujają się.  

Pod wielkim kasztanem ławeczki dwie czerwone,  

przeplotnia, samolot i fioletowe słonie.  

 

II. Olek z Jasiem na rowerkach co dzień się ścigają,  

uczą jeździć się na rolkach Antoś z małą Alą.  

Ola z Zuzią na ławeczkach przebierają lale,  

każda lalka babkę z piasku na obiad dostanie.  

 

Ref.: Na naszym podwórku…  

 

III. Franek gra codziennie w piłkę, chce zostać piłkarzem,  

ćwiczy więc strzelanie goli do malutkich bramek.  

Chłopcy lubią też dwa ognie i głupiego Jasia,  

a dziewczynki wolą w klasy. 

 

Ref.: Na naszym podwórku…  

 

 
 

 



Temat: Nadszedł czas wakacji 

18-22 VI 2018 
 

 

Podróż do szkoły (sł. i muz. K. Gowik) 

 

I. Za oknami lato znowu wita dzieci,  

a w przedszkolu pożegnania nadszedł czas.  

Już nas po wakacjach tutaj nie znajdziecie,  

pójdziemy do szkoły, ona woła nas!  

 

Ref.: Dobrze jest tutaj mi,  

dobrze jest tutaj ci,  

dobrze jest tutaj nam,  

dobrze jest tutaj wam.  

Ale wiemy sami: wielki świat przed nami.  

Pa, przedszkole nasze! Pa pa pa pa pa pa!  

Wyruszamy w wielką podróż, przedszkole żegnamy.  

Zostawiamy nasze panie, salę zostawiamy.  

Smutki pójdą gdzieś daleko, uśmiech błyśnie wkoło.  

Szkoła wita nas wesoło: dzyń, dzyń, dzyń! 

 

II. W podróż zabierzemy książki, plecaki,  

piórnik, gumkę i długopis, zeszyt też.  

Będą z nas uczniowie, już nie przedszkolaki,  

taka szkolna podróż to jest ważna rzecz! 

 

Ref.: Dobrze jest tutaj mi,  

dobrze jest tutaj ci,  

dobrze jest tutaj nam,  

dobrze jest tutaj wam… 

 
http://scholaris.pl/zasob/109419 

 



Temat: „Leśne Skrzaty” w podróży po kontynentach 

25-29 VI 2018 

 

 
Lato na wakacjach (sł. i muz. K. Gowik)  

 
I. Idzie lato poprzez pola,  

roześmiane przyszło do nas do przedszkola.  

Wita lato wszystkie dzieci:  

„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.  

 

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,  

już wakacji nadchodzi czas.  

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,  

bo wakacji nadchodzi czas!  

 

II. Więc walizki spakujemy,  

plecak, piłkę i materac zabierzemy.  

Z mamą, tatą, siostrą, bratem  

po przygodę wyruszymy razem z latem. 

 

 
 

 
 

Opracowałą K. Kolasa 


