
Tematy zajęć realizowane w CZERWCU 

 

Temat: Niby tacy sami, a jednak inni. 

Termin realizacji: 01-05.06.2020r. 

 

https://lh4.googleusercontent.com/proxy/A7ftghhLLBlrJ9uH3ImfqvHriM54bErjZUn91HUUUjjp_pjiCFd2WpGi_SW6Py9OE5QRCskZx2X
Lm44Nv5eAjsiH-8TMf43oEgIuC1_w6p-MUUNhd0LO3i9VmInOgvD9BA 

 

Cele główne: 

 
 poznawanie świątecznych obrzędów, zwyczajów, tradycji 

ludzi różnych narodowości 

 akceptowanie odrębności ludzi różnych narodów 

 rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, 

dobro, przyjaźń, itp. 

 akceptowanie równości praw wszystkich 

 
 

 
 

 dostrzeganie potrzeb innych dzieci, szanowanie ich 

 uwrażliwianie na krzywdy, kłopoty, trudności innych dzieci 

 szanowanie odmienności innych dzieci 



 
Piosenka 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. 

To 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... 

 

 
https://st2.depositphotos.com/2971115/10929/v/950/depositphotos_109293514-stock-illustration-kids-are-playing-with-toys.jpg

https://st2.depositphotos.com/2971115/10929/v/950/depositphotos_109293514-stock-illustration-kids-are-playing-with-toys.jpg


Temat: Wakacyjne podróże. 

Termin realizacji: 08-12.06.2020r. 

 

 
https://www.tapeciarnia.pl/tapety/normalne/97888_dzieci_morze_plaza_zabawa.jpg

 

 

Cele główne: 
 obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie latem – 

występujące zjawiska atmosferyczne (np.: opady deszczu, 

burze, tęcza itp.), dłuższe dni, krótsze noce, wyższa 

temperatura powietrza 

 rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce 

 nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, 

morza – Bałtyku, gór – Tatr  

 dostrzeganie piękna Polski poprzez bezpośrednią 

obserwację, zdjęcia, wiersze, opowiadania 

 poznawanie wybranych przedstawicieli kwiatów 

ogrodowych, np.: tulipan, nasturcja, róża, lilia itp.; 

omawianie ich budowy, etapów rozwojowych 

 rozróżnianie zbiorów równolicznych i zbiorów 

nierównolicznych 



Piosenka Lato w kawiarence 

 sł. i muz. B. 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.  

 

2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie.  

I niesie dla nas lody w polewie malinowej!  

„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”  

 

Ref.: Lato, ach, lato…  

 

3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza.  

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!  

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!  

 

Ref.: Lato, ach, lato… 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/4ZzoQmViTm3R40lrZftBNEyCKT_QDwRU5ozflNKGZbz_4_fx74tLybJMnPUpqD3p0IQQmLjY

V848D5CjVAKioH1xt8MRoq5PGI11rP7QSby_73SFOYYgP4efrQ 



Temat: Pożegnania nadszedł czas. 

Termin realizacji: 15-19.06.2020r. 

 

  
https://freedesignfile.com/upload/2018/12/Children-go-to-school--vectors-8242.jpg 

 

 

 

Cele główne: 

 
 przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego 

 orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu 

 zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie 

 organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw  

 przestrzeganie zasad zachowania się w trudnych sytuacjach, np. 

podczas zgubienia się w tłumie 

 uświadomienie zagrożeń wynikających ze złego dotyk 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego 

zachowania 

 

 

 

 

 

 

https://freedesignfile.com/upload/2018/12/Children-go-to-school--vectors-8242.jpg


Wiersz 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. 

 

 

 

 



Temat: Sport. 

Termin realizacji: 22-26.06.2020r. 

 

  
https://previews.123rf.com/images/ddraw/ddraw1203/ddraw120300001/12497371-sport-characters-with-background-cartoon-illustration-

.jpg 

 

 

Cele główne: 

 

 uczestniczenie w aktywnym wypoczynku na świeżym 

powietrzu, rozumienie potrzeby dbania o prawidłową 

postawę ciała 

 uczestniczenie w zabawach i grach z elementem rywalizacji 

 uczestniczenie w swobodnych zabawach ruchowych 

 uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i 

niewłaściwego zachowania. 

 

 przestrzeganie ustalonych zasad podczas zabaw w 

przedszkolu i w domu 

 przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu 

rekreacyjnego i sportowego 



Wiersz I. Fabiszewskiej Gimnastyka. 

 

 

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://thumbs.dreamstime.com/t/rodzic-i-dziecko-kt%C3%B3ry-robi%C4%85-gimnastykom-80022625.jpg 

 

 

 
Opracowały: Monika Belka, Marta Gołyś

 


