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Zadania realizowane w miesiącu Czerwcu 

Tematy kompleksowe: 

 " Niby tacy sami, a jednak inni" 

 " Wakacyjne podróże” 

 " Pożegnania nadszedł czas" 

 " Witamy słodkie lato” 

 

 
https://agencja-fotograficzna.panthermedia.net 



Temat kompleksowy: 

"Niby tacy sami, a jednak inni” 

Termin realizacji (03.06.-07.06.2019r.) 

 

Cele: 

 Budzenie zainteresowania własnym świętem, 

wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci z 

innych krajów i kontynentów, 

 Stosowanie form grzecznościowych 

względem dzieci i dorosłych (w domu, w 

przedszkolu, na ulicy), 

 Uczestniczenie w zabawach z elementem 

naśladownictwa, 

 
 

 

 

 



Wszystkie Dzieci Nasze Są 
Autor: M. Jeżowska 

 

Ach, co za smutas leje łzy  

Lalki w płacz, misiek zły.  

O, już się śmieje, nosek mu drży,  

Deszczyk był a teraz wyschły łzy.  

Niebo rozjaśnia się samo  

Mały uśmiech, jak tęcza,  

Już dobrze, mamo!  

 

Wszystkie dzieci nasze są:  

Kasia, Michael, Małgosia, John,  

Na serca dnie mają swój dom,  

Uchyl im ser ce jak drzwi.  

 

 

https://pl.depositphotos.com 



Temat kompleksowy: 

"Wakacyjne podróże” 

Termin realizacji (10.06.-14.06.2019r.) 

 

Cele: 

 Samodzielne wykonywanie różnych czynności 

rozwijających poczucie odpowiedzialności za 

powierzone zadanie 

 Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich 

zastosowaniem,   

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na 

określony temat,  

 Rozwijanie.myślenia..przyczynowo-

skutkowego 

 

 

 



Wiersz 

„Jedziemy na wakacje” 

 Cz. Janczarski 

 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

  

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

  

Jedziemy na wakacje 



w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

                                

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

 
http://przedszkola-chojnice.pl/ 

 



Temat kompleksowy  

"Pożegnania nadszedł czas" 

Termin realizacji (17.06.-21.06.2019r.) 

 

Cele: 

 Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, 

przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek 

(morze, góry, las, wieś), 

 Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw 

podczas wakacji, 

 Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy 

poprzez wypowiadanie się na dany temat, 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piosenka „Wakacyjna wyliczanka” 

AUTOR: sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak 

 

1. Konduktorze, konduktorze, czy 

zabierzesz nas nad morze?  

Ref.: Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie 

to co ja.  

 

2.  Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą 

jechać może?  

Ref.: Pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje 

jedziesz ty! 

 

https://www.istockphoto.com/pl/ 



Temat kompleksowy 

 " Witamy słodkie lato " 

Termin realizacji (24.06.-28.06.2019r.) 

 

Cele: 

 Rozpoznawanie cech 

charakterystycznych dla lata, 

 Kształtowanie umiejętności poprawnego 

rozpoznawania i nazywania figur 

geometrycznych, 

 Kształtowanie umiejętności zgodnego 

współdziałania w grupie 

 

 

 

 

 



Wiersz  

„Lato”  

Autor: B. Sznurowska 

Dobre wieści niesie wiatr – 

Lato idzie już przez świat! 

Myje kwiaty w kroplach rosy, 

makiem zdobi złote kłosy, 

liczy kropki dla biedronki 

i opala brzuch poziomki. 

Biegnij słońcu na spotkanie! 

Słychać już ptaków wołanie. 

Biegnij, biegnij, bo już czas! 

Czeka plaża, łąka, las... 

    

http://brochow.pl/ 


