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Grupa VII  

Poziomki 

Tematy kompleksowe: 

1. Dzień dziecka 

01.06.2020 r. - 05.06.2020 r. 

2. Zwierzęta duże i małe 

08.06.2020 r. - 12.06.2020 r.  

3. Lato 

15.06.2020 r. - 19.06.2020 r. 

4. Wakacje! 

22.06.2020 r. - 30.06.2020 r.  
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1. Dzień dziecka 

01.06.2020 r. - 05.06.2020 

https://gotujmy.pl/kategoria-promowana-czerwiec,konkursy-konkurs,80.html 

 

 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw 

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat 

- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata 

- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie 

- zaznajomienie dzieci z ich prawami 

- kształtowanie poczucia własnej wartości 

- zapoznanie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka 

- doskonalenia umiejętności czytania dat 
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http://www.outsourcingportal.eu/pl/globalne-centrum-biznesowe-hewlett-packard-sygnatariuszem-karty-roznorodnosci 

 
 

Polubić różnice 
Dominika Niemiec 
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2. Zwierzęta duże i małe 

08.06.2020 r. - 12.06.2020 

https://zacheta.art.pl/pl/wystawy/wszystkie-stworzenia-duze-i-male?setlang=1 

Cele: 

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i miejsca ich 

występowania 

- doskonalenie czytania globalnego 

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo 

- rozbudowanie słownika 
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- poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych 

i ich mieszkańców 

- doskonalenie umiejętności czytania symboli 

-  poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego 

ogniw 

- rozszerzenie wiedzy o wilkach 

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w 

nocy  

- poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy 

- usprawnianie motoryki dużej i małej 

  

https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/krokodyl 

 

„Tam w Afryce” 
 (piosenka popularna) 

Tam w Afryce rzeka Nil, 
w niej krokodyl mały żył. 

Z tatą krokodylem 
pływał sobie Nilem, 
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I śpiewał tak: 
Tam w Afryce… 

 

3. Lato 

15.06.2020 r. - 19.06.2020 

https://www.radiozet.pl/Co-gdzie-kiedy-jak/Pierwszy-dzien-lata-kalendarzowego-i-astronomicznego-DATA 

 

Cele: 

- utrwalenie kolejności miesięcy i pór roku 

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

- doskonalenie ekspresji twórczej 

- poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań 

w jej trakcie 

- poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza)  

- doskonalenie umiejętności klasyfikacji 
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- poszerzanie słownika 

- poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie 

umiejętności rozróżniania ich na zdjęciach 

- poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące 

- doskonalenie słuchu fonemowego 

- doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb 

- poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określania 

smaków lodów 

- doskonalenie motoryki małej 

https://www.tapeciarnia.pl/232585_sloneczniki_kwiaty_zachod_slonca_lato 

 
 
 

Tato, czy już lato? 
Beata Szelągowska 

 
Powiedz, proszę! Powiedz, tato, 

Po czym poznać można lato? 
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 
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Po prostu: 
Po słodkich malinach, 

Po bitej śmietanie z truskawkami, 
Po kompocie z wiśniami, 

Po życiu, które na polach dojrzewa, 
Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 

Po boćkach uczących się latać, 
Po ogrodach tonących w kwiatach, 

Po świerszczach koncertujących na łące, 
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 

Po zapachu skoszonej trawy i róż, 
I już! 
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https://pl.pngtree.com/freebackground/fresh-summer-midsummer-ice-cream_943599.html 

 

 

 

 

4. Wakacje! 

22.06.2020 r. - 30.06.2020 

https://www.radiozet.pl/Podroze/Planujesz-wakacje-z-biurem-podrozy-Oto-7-rzeczy-o-ktorych-warto-

wiedziec 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i 

porównywania długości 

- poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich 

- doskonalenie ekspresji twórczej 

- integracja grupy 

- doskonalenie umiejętności czytania globalnego 

- usprawnianie motoryki małej 

- doskonalenie uważnego słuchania  
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- rozwijanie kreatywnego myślenia 

- poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu 

spędzania wakacji  

- doskonalenie umiejętności czytania piktogramów 

 

Kropelka złotych marzeń 
sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof Marzec 

 
Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć, 

Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, 
 Co Ci dać, przyjaciółko mych słonecznych dni, 
Żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil, 

 
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży,  

Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń,  
Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni,  

Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech Cię dogoni…  
 

Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć,  
Kiedy znów powiesz do mnie po prostu „cześć”.  

Może nawet nie poznam przez chwilę Cię,  
Ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten…  

 
Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży… (×2) 

 



 https://www.youtube.com/watch?v=zUYRrsX6BpI 

 

opracowanie: Dorota Jabłońska i Paulina Białobrzeska 
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