
 

ZADANIA NA CZERWIEC - GRUPA VII 
POZIOMKI 

 
„Niby tacy sami, a jednak inni” 

Termin realizacji: 03.06-07.06.2019 r. 

 
http://1.bp.blogspot.com/-

4YLS0VUehYA/Uj8c1HGuVII/AAAAAAAAMow/EdmSkoRrcmQ/s1600/kids-sitting-on-books.png 

 poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków w jakich 

żyją;  

 utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; 

 wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur; 

 kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i 

narodowości, szanowanie odmienności innych dzieci; 
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 utrwalenie zapisu graficznego liczb 1-10; 

 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w 

zakresie 10 na konkretach;  

 mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary; 

 doskonalenie różnicowania stron: prawej, lewej 

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; 

 ocenianie własnego zachowania względem innych i 

innych względem siebie; 

 rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w 

zespole; 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób 

niepełnosprawnych; 

 kształtowanie prawidłowych postaw społecznych; 

 rozumienie charakteru kontaktu społecznego, jakim 

jest przyjaźń; 

 rozwijanie wyobraźni twórczej; 

 rozwijanie sprawności ruchowej;  

 wdrażanie do współzawodnictwa; 
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„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.  

o nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci,  

wszystkie chcą szczęśliwe być jak 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... 

 

 



„Wakacyjne podróże” 

Termin realizacji: 10.06-14.06.2019 r. 

 

 
http://www.zyraffa.pl/krzyzowki/kat/wakacyjne/ 

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

 

 wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na 

podstawie przedstawionych elementów 

 kształtowanie logicznego myślenia 

 rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej, 

wyrażenie w pracy plastycznej własnych spostrzeżeń 

i wyobrażeń związanych z latem i wakacjami 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

literackiego 

 poznawanie historii powstania bursztynu oraz 

sposobów jego wykorzystania 

 wzbogacanie wiadomości przyrodniczych 

 rozwijanie sprawności ruchowej 
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 poznawanie miejsc letniego wypoczynku 

 poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego 

latem 

 rozwijanie wyobraźni twórczej 

 opanowanie melodii i tekstu piosenki 

 wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji 

ruchowej przy muzyce 

 wzbogacanie zasobu słownictwa 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i 

nazywania figur geometrycznych 

 wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i 

obrotu 

 poznawanie charakterystycznych cech lata, 

utrwalanie nazw letnich zabaw 

 ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia 

 zwracanie uwagi na konieczność doboru części 

garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego 

wypoczynku  
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Lato w kawiarence (sł. i muz. K. Gowik) 

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence. 

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce. 

I zaprasza na wakacje teraz, już! 

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli. 

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli. 

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry. 

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

(...)  

„Pożegnania nadszedł czas” 

Termin realizacji: 17.06-21.06.2019 r. 
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Cele wychowania przedszkolnego: 

 utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych 

cech lata; 

 pobudzanie wrażliwości zmysłów; 

 zachęcanie do radosnego eksperymentowania; 

 rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji 

przestrzennej; 

 utrwalanie nazw dni tygodnia; 

 porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór 

roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych 

pór roku,  

 rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia;  

 rozwijanie umiejętności samodzielnego układania 

prostych zadań z treścią i ich rozwiązywania;  

 rozwijanie sprawności rachunkowych; 

 reagowanie na ustalone sygnały; 

 poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego 

wypoczynku; 

 rozwijanie mowy; 

 utrwalenie alarmowych numerów telefonów; 

 uświadamianie dzieciom upływu wspólnie spędzonego 

czasu; 

 rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci; 

 poszerzanie doświadczeń plastycznych; 

 rozwijanie sprawności manualnej. 
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G. Lech Co robią latem dni tygodnia? 

– Co wy na to, że już lato? – 

Tydzień swoje dni zapytał. 

Poniedziałek zsiadł z roweru. 

– Radość dla kolarzy wielu! 

Wtorek książkę czytał właśnie. 

Mruknął tylko: – Lubię baśnie! 

Latawca puszczała Środa, 

bo piękna była pogoda. 

Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję, 

jak się świetnie w lesie czuję. 

Piątek tylko machnął ręką: 

– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko 

znajdę gracza w tym upale. 

Szachów nie otwieram wcale. 

– A Sobota? – Cóż mam rzec. 

Niosę piłkę, dziś gram mecz. 

– Czy Niedziela coś dopowie? 

Nie dopowie, bo jest w kinie 

na animowanym filmie. 

A czy film ten był o lecie, 

w poniedziałek się dowiecie. 
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„Sport” 

Termin realizacji: 24.06-28.06.2019 r. 

 
https://www.debowiec.cieszyn.pl/rodzinny-dzien-sportu,387.html  

 

Cele wychowania przedszkolnego: 

 budowanie wiedzy na temat sportu i różnych dyscyplin 

sportowych  

 rozwijanie zainteresowań sportem 

 uświadamianie korzyści zdrowotnych płynących z 

aktywnego spędzania czasu wolnego 

 nabywanie umiejętności samodzielnego i bezpiecznego 

organizowania sobie czasu wolnego w przedszkolu i w 

domu 

 zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania 

sportu  

 poznawanie sylwetek znanych Polaków 

 zapoznanie z tradycją organizowania letnich igrzysk 

sportowych oraz z wybranymi letnimi dyscyplinami 

sportowymi 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu 

literackiego 

https://www.debowiec.cieszyn.pl/rodzinny-dzien-sportu,387.html
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 zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) 

obowiązującą w sporcie 

 kształtowanie odporności emocjonalnej, zachęcanie do 

godnego zachowania w sytuacjach i porażki 

 rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie zwinności i 

szybkości 

 rozwijanie umiejętności matematycznych, 

organizowanie sytuacji wymagających liczenia 

 zapoznanie z ceremoniałem olimpijskim 

 nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum 

 rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych 

wypowiedzi 

 

 

 
http://pm42.pl/17-gimnastyka-korekcyjna 
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Gimnastyka (I. Fabiszewska) 

 

Rano wstaję, 

wkładam dres. 

Otwieram okno, 

miło jest. 

Skaczę w górę, 

skaczę w bok, 

i do tyłu 

robię skok. 

Ręce w przód, 

ręce w tył. 

Ćwiczę, abym 

zdrowy był. 

 
https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/gimnastycznego.html?sti=mlv3vao8aciqi31r09| 

 

opracowały B. Chudzik i D. Jabłońska 
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