
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE                                                                    

w grupie ŻABEK 

Czerwiec 2018 

 

   Temat kompleksowy: „Święto Dzieci” 
    Termin realizacji 01-08 czerwca 2018r. 

   Temat kompleksowy: „Moje podwórko” 
    Termin realizacji 11-15 czerwca 2018r. 

    Temat kompleksowy: „Nadchodzą wakacje” 
    Termin realizacji 18-22 czerwca 2018r.  
   Temat kompleksowy: „Bezpieczne wakacje”    
   Termin realizacji  25-39 czerwca 2018r.                          

                                                  CELE: 

- Rozwijanie mowy oraz wdrażanie do uważnego słuchania na 

podstawie: 
- Wiersza I. Suchorzewskiej: „Chwalipięta” 

- Rozmowa na temat wycieczki do gospodarstwa agroturystycznego. 

- E. Pałasz: „Jak Wojtek szukał przyjaciela” 

- Ćwiczenia artykulacyjne. 

- Rozmowy na temat obrazka. Określenie, gdzie Lenka z rodzicami wybiera się 

na wakacje. 

- Rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas wakacji w górach, nad 

morzem, nad jeziorem. Wprowadzenie numerów telefonów alarmowych. 

- Określenie po czym porusza się samochód, po czym statek i samolot.  

- Określenie co robią te pojazdy. 

- Zabawa dydaktyczna: „Czym pojedziemy na wakacje?” 

- Rozwiązywanie zagadek o środkach lokomocji. 

 

- Doskonalenie umiejętności klasyfikowania, przeliczania. 

- Porównywanie liczebności zabawek. 

- Układanie patyczków według podanego wzoru. 

- Babki z piasku – ćwiczenia w liczeniu. 

- Liczenie pojazdów z figur. 

- Liczenie schodów, które musimy pokonać, by dotrzeć na plac zabaw. 

 

 

 



 

- Umuzykalnienie i uwrażliwienie na muzykę i kulturę.  
- Słuchanie muzyki klasycznej. 

- Zabawy przy piosence: Co kto lubi? 

- Zabawa muzyczna: „Jestem duży, jestem mały” 

- Zabawa przy piosence: „Z motylem na głowie” 

  

- Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach ruchowych. 

Jestem zabawką. Zabawa ruchowo – naśladowcza. 

Zabawa bieżna – Pociągi. 

Bawimy się jak… - zabawa ruchowo naśladowcza. 

Zabawy w piaskownicy z użyciem łopatek, wiaderek, foremek. 

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu 

ogrodowego. 

 

- Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i uwrażliwienie na 

jej piękno. |Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczającą 

nas przyrodę. 

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego. 

Spacer w okolicy przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 



 

                 

                    Temat kompleksowy: „Święto Dzieci” 
                                    Termin realizacji 01-08 czerwca 2018r 

                                         Irena Suchorzewska 
Chwalipięta  

 

- Patrzcie! 

Mam sukienkę w prążki, 

granatowe piękne wstążki... 

A wy nie! 

Mam pierścionek i korale, 

aż pięć miśków i dwie lale... 

A wy nie! 

Mam akwarium i chomika, 

i zegarek, który cyka... 

A wy nie! 

I mam jeszcze szklane, nowe 

kulki różnokolorowe... 

A wy nie! 

Tak się chwali, 

tak się chlubi 

(Nikt w przedszkolu 

Jej nie lubi). 

Tak się chwali, 

jak najęta! 

Czemu? Bo jest 

chwalipięta. 

A wy nie?? 

                                                          

 

 

 

Oglądanie zdjęć dzieci różnych ras, bawiących się i żyjących w skrajnie  

różnych warunkach. 

 

Wykonanie obrazka na pocieszenie dla kolegi z innego kraju. 
  

 

                                      
                                                



 
 

 

   

                 Temat kompleksowy: „Moje podwórko” 
                         Termin realizacji 11-15 czerwca 2018r. 

 

Opowiadanie E. Płaszak: „Jak Wojtek szukał przyjaciela”.  

Rozwijanie mowy.                                             

Babki z piasku – ćwiczenia w liczeniu. 

Zabawy przy piosence: Z motylem na głowie.               

Rozwijanie mowy i myślenia przy rozwiązywaniu zagadek związanych 

tematycznie z podwórkiem. 

Ćwiczenia w liczeniu. 

Dużo zabawy na świeżym powietrzu. 

 
 

 

             Temat kompleksowy: „Nadchodzą wakacje” 
                        Termin realizacji 18-22 czerwca 2018r.     
                            

Rozwijanie mowy w rozmowach z dziećmi na temat środka 

lokomocji, którym wybierzemy się na wakacje. 

Rozwijanie umiejętności liczenia z Ogrodami Willy’ego. 

Zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków garaży dla 

samochodów. 

Umuzykalnienie dzieci przy piosence: Wakacyjna 

wyliczanka. 

Rozwijanie sprawności manualnych w pracy: Wakacyjny 

obrazek.         

 

 

 

 

 



             Temat kompleksowy: „Bezpieczne wakacje”  
                       Termin realizacji 25-39 czerwca 2018r.        
 
Rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji: w górach, nad morzem  

i jeziorem.                 

Zapoznanie się z numerami alarmowymi.                                                                          

Odegranie scenek wzywania pomocy. 

 Obejrzenie filmu: Reksio ratownik. 

Przeliczanie babek z piasku          

 

                                                                       Opracowała Anna Dąbrowska 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


