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1. Termin 

realizacji: 04-08.06.2018r. 
 

 Przeczytamy opowiadanie E. Pałasz Jak Wojtek szukał przyjaciela, obejrzymy ilustracje i 

porozmawiamy na temat zachowania się na podwórku, zawierania nowych znajomości i 

przyjaźni oraz o zwracaniu uwagi na uczucia własne i innych. 

 Pokażemy jak dbać o nasze codzienne bezpieczeństwo i zwrócimy uwagę na 

niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów np. oddalania się od 

rodziców (opiekunów), rozmawianie z obcymi ludźmi i odchodzenie z nimi, bawienie się 

w miejscach niedozwolonych, jedzenia nieznanych roślin itp. 

 Pośpiewamy i zatańczymy przy piosence Z motylem na głowie (sł. i muz. K. Bożek-Gowik) 

i porozmawiamy o podróżach rowerowych 

 Poznamy opowiadanie „Osiem – na jarmarku” i urządzimy ogród Ósemki na zajęciach 

matematycznych w Ogrodach Liczbowych Willy’ego. 

 Wykonamy pracę plastyczną do wiersza Doroty Gellner „Piłka”. 

 Dowiemy się co jest na naszym podwórku, rozwiązując różne zagadki i spacerując w 

okolicy przedszkola. 

 Przypomnimy sobie zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw oraz się na naszym przedszkolnym placu zabaw 

pobawimy. 

 7 czerwca wystąpimy zaś na uroczystości zakończenia roku szkolnego. 

 

Wiersz Doroty Gellner „Piłka” 

Po cichutku, po kryjomu  

wyskoczyła piłka z domu.  

Hop! Hop! W górę! W dół!  

Przeskoczyła świata pół.  

Zatrzymała się pod płotem,  

zatańczyła z burym kotem.                                http://cliparting.com/free-beach-ball-clip-art-18119/ 

Hop! Hop! Raz i dwa!  

Obudziła złego psa. (…) 

MOJE PODWÓRKO 



Piosenka: „Z motylem na głowie” (sł. i muz. K. Bożek-Gowik) 

Mały człowiek tak jak ja też zachcianki swoje ma.  

Więc wam powiem bardzo szczerze: lubię jeździć na rowerze.   

 

Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato.  

Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie.  

Jadą sobie dwa rowery, błyszczą w słońcu koła cztery.  

Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje.  

http://ecsmedia.pl/c/motyle-kolorowanka-z-farbami-w-iext46719206.jpg 

II. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie. 

A na nosie, to nie czary, na słoneczko okulary. 

 

Ref.: Jadę na rowerze…  

 

III. Jedzie ze mną pluszak pies, w torbie coś pysznego jest.  

Żuję gumę, mrużę oczy, a mój rower wciąż się toczy.  

Ref.: Jadę na rowerze… 

 

 
http://escolakids.uol.com.br/public/upload/image/circunferencias.jpg 
 

 



2.  

Termin realizacji: 11-15.06.2018r. 

 

 Poszerzymy naszą wiedzę o świecie w aspektach kulturoznawczych i geograficznych, 

porozmawiamy o podróżach i odległych „tropikalnych” krajach. 

 Poznamy piratów oglądając obrazki i słuchając wiersza L. Sulima Ciundziewickiego 

„Piraci”. 

 Zrobimy piracki statek i przebrania oraz wybierzemy się w daleką podróż na 

poszukiwanie skarbów. 

 Pobawimy się przy piosenkach: „Dwaj piraci piegowaci” (sł. W. Chotomska, muz. Z. 

Rymarz) i „Bum cyk cyk” (wyk. Zejman & Garkumpel). 

 Z piratami wybierzemy się z wizytą do Ósemki, aby policzyć pirackie statki i łupy na 

zajęciach matematycznych w Ogrodach Liczbowych Willy’ego. 

 Skorzystamy z pogody i pobawimy się w różne pirackie zabawy na przedszkolnym placu 

zabaw. 

 15 czerwca pojedziemy na „Ranczo Okapi”, na całodzienną wycieczkę, na której czeka nas 

wiele atrakcji i niespodzianek. 

 

Piraci 
Leszek Sulima Ciundziewicki 
 
Żyło kiedyś raz dwóch braci, 
straszni byli to piraci. 
Dla nich morza, oceany, 
stanowiły życia plany.  
W rejs ogromny wyruszyli a 
w nim przygód moc przeżyli. 

Podróż trwała całe lata, 

gdyż los różne figle płata.  
Podczas wielkiej morskiej burzy, 
chciał ich pożreć rekin duży. 
Lecz piraci dzielni byli, 
wnet rekina oswoili.                                                               

http://free-illustrations-

ls01.gatag.net/images/lgi01a201411190800.jpg 

PIRACI 



Jadł im z ręki rybki małe, 

za co dostał też pochwałę. 

Rekin z wielkiej zaś wdzięczności, 

przyprowadził nowych gości. 
 
Przybył krab na pogaduszki, 
który mężem był papużki. 

Razem parę stanowili  

i szczęśliwi bardzo byli. 
 
Latająca rybka mała, 
Na swych skrzydłach przyleciała, 
Zzieleniała wręcz ze złości 

gdy ujrzała tylu gości. 
 
 

https://comps.canstockphoto.pl/piraciszczęśliwywektoryeps_csp20129635.jpg 
 
Wszyscy razem ucztowali 
nim na wyspę się dostali.                                 

Do tej pory żyją w zgodzie, 

ci na lądzie, inni w wodzie. 

 

 

 

Piosenka „Bum cyk cyk” 

Zejman & Garkumpel 

 

REF: 

Bum cyk cyk i rata rata 

Nie ma to jak los pirata 

Kto na drodze raz mu stanie 

Z tego kasza na śniadanie 

 

Kiedy pirat się obudzi 

Myje ząbki, rączki, buzię 

Z mlekiem pije szybką kawę 

I wyrusza na wyprawę 

 

REF: 

Bum cyk cyk i rata rata… 

 

Na wyprawie tysiąc zdarzeń 

Sztormy, bitwy, abordaże 

Salwy z armat, pojedynki 

Wory złota, łupów skrzynki 

 

REF: 

Bum cyk cyk i rata rata… 

 

Wtem przygoda pryska sama 

Gdy nad nosem staje mama 

Piratowi palcem grozi 

Znów łazienka cała w wodzie 



Piosenka "Dwaj piraci piegowaci" 
sł. Wanda Chotomska, muz. Zbigniew Rymarz 

 
Każdy pirat pali fajkę, 
Każdy pije rum-jamajkę, 
A my mleko zamiast rumu 
W mlecznym barze. 
 
Dwaj piraci piegowaci 
Piegowate mają twarze, 
Piją mleko w mlecznym barze 
I śpiewają sobie tak: 
 

Nam nie trzeba oceanów bardzo dużych 
I zielonych roztańczonych słonych fal. 

Nasz ocean cały mieści się w kałuży, 
Ale po nim także można płynąć w dal. 

 
I choć dal jest niedaleka, 

Dla nas wszystko jest w sam raz, 
Bo po drodze tyle przygód na nas czeka, 

Ile piegów ma na nosie każdy z nas. 
 

Każdy pirat jest bogaty, 
Ma klejnoty i dukaty, 

A nam złota i klejnotów 
Nie potrzeba. 

 
Dwaj piraci piegowaci 

Niebywale są bogaci: 
Mamy wiatr i słońce z nieba, 

Nic nie trzeba więcej nam. 
 

Nam nie trzeba oceanów bardzo dużych 
I zielonych roztańczonych słonych fal. 

Nasz ocean cały mieści się w kałuży, 
Ale po nim także można płynąć w dal. 

 
I choć dal jest niedaleka, 

Dla nas wszystko jest w sam raz, 
Bo po drodze tyle przygód na nas czeka, 

Ile piegów ma na nosie każdy z was. 
 

 



BAWIMY SIĘ RAZEM 

3.  

 

Termin realizacji: 18-22.06.2018r. 

 
 Wysłuchamy opowiadania I.R. Salach „Moje zabawki”. Na jego podstawie 

porozmawiamy o tym jakie zabawki są naszymi ulubionymi 

 Wykorzystując instrumenty muzyczne pobawimy się przy piosence 

„Klockowa orkiestra” 

 „Z wizytą u Dziewiątki” – przeczytamy bajkę o Dziewiątce. Następnie 

urządzimy jej ogród i wspólnie się w nim pobawimy 

 Wykonamy ciekawą pracę plastyczną – kolorowe piłeczki 

 Nauczymy się piosenki M. Stańka „Nasze zabawki” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://comps.canstockphoto.pl/can-stock-photo_csp24554385.jpg 

 



 
http://www.gbolmen.be/images/Speelgoed.jpg 

 

Piosenka pt. "Nasze zabawki"; sł. i muz. M. Staniek 

 

W naszym przedszkolu na półkach 

Mieszka zabawek wiele. 

Powiem Wam w tajemnicy, 

Że są to nasi przyjaciele. 

 

Ref. Dbamy o nie codziennie, 

By dobry humor miały. 

Najpierw się nimi bawimy, 

A potem je sprzątamy. 

 

W naszym przedszkolu, w skrzyniach, 

Jest klocków też bez liku. 

Możemy się nimi bawić, 

Na dywanie lub przy stoliku. 

 

 
 

 



NADCHODZĄ WAKACJE 
 

 

 

4. 
Termin realizacji: 25-29.06.2018r. 

 
 W oparciu o wiersz B. Szurowskiej „Lato” porozmawiamy o zmieniającej się pogodzie 

 Pobawimy się wspólnie przy piosence „Wakacyjna wyliczanka” 

 Poznamy zasady bezpiecznych zabaw w czasie wakacji 

 Poznamy różne sposoby spędzania wolnego czasu w czasie wakacji: w górach, nad 

morzem, nad jeziorami 

 Poznamy rodzaje różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego 

 Wspólnie udamy się do Ogrodów Liczbowych Willy’ego na wizytę do Dziewiątki, gdzie 

będziemy doskonalić umiejętność przeliczania figurowych pojazdów 

 Wykonamy ciekawą wakacyjną pracę plastyczną z wykorzystaniem folii bąbelkowej– 

morskie fale 

 Na pożegnanie pośpiewamy i pobawimy się przy piosence „Niech żyją wakacje” 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DGQUad56&id=6535A7DBD4338D95D3ED5485E2A7B5D0EB539B36

&thid=OIP.DGQUad56HpbHbYA6J7QVOwHaD_&mediaurl=http%3a%2f%2fi.pinger.pl%2fpgr214%2fc34f03280021c50d4dfb82ad

%2fwakacje.gif&exph=306&expw=568&q=wakacje+rysunek&simid=607987532633081948&selectedIndex=61&ajaxhist=0 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=DGQUad56&id=6535A7DBD4338D95D3ED5485E2A7B5D0EB539B36&thid=OIP.DGQUad56HpbHbYA6J7QVOwHaD_&mediaurl=http://i.pinger.pl/pgr214/c34f03280021c50d4dfb82ad/wakacje.gif&exph=306&expw=568&q=wakacje+rysunek&simid=607987532633081948&selectedIndex=61


 

 

 

 

 

 

 

http://static.scholaris.pl/main-file/769/zamki-z-piasku_50262.png 

 

Piosenka „Niech żyją wakacje” 

(sł. Maria Kownacka, -muz. Jan Wesołowski) 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las 

I niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 

 

Pojedzie z nami piłka  

i kajak, i skakanka 

Będziemy grać w siatkówkę  

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce  

na ciemno nas opali 

W srebrzystej, bystrej rzece  

będziemy się kąpali. 

 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las 

I niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 

Opracowała M. Lubaczewska 


