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Zadania realizowane w miesiącu Kwietniu 

Tematy kompleksowe: 

 "Święto Dzieci" 

 "Morze, nasze morze” 

 "Nadchodzą wakacje" 

 "Święto rodziców” 

 

 
                            https://www.superkid.pl/lato-dla-dzieci 



Temat kompleksowy: "Święto Dzieci” 

Termin realizacji (04.06.-08.06.2018r.) 

 

Cele: 

 Budzenie zainteresowania własnym świętem, 

wzbudzanie zainteresowania życiem dzieci z 

innych krajów i kontynentów 

 Rozwijanie umiejętności liczenia  

 Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz 

poczucia rytmu 

 Doskonalenie umiejętności pracy w grupie, 

współdziałanie w zabawach  
 

 

 

 

 

 



Wszystkie Dzieci Nasze Są 
Autor: M. Jeżowska, J. Cygan 

 

Ach, co za smutas leje łzy  

Lalki w płacz, misiek zły.  

O, już się śmieje, nosek mu drży,  

Deszczyk był a teraz wyschły łzy.  

Niebo rozjaśnia się samo  

Mały uśmiech, jak tęcza,  

Już dobrze, mamo!  

 

Wszystkie dzieci nasze są:  

Kasia, Michael, Małgosia, John,  

Na serca dnie mają swój dom,  

Uchyl im ser  ce jak drzwi.  

 

ht 

tps://pl.depositphotos.com 



 

Temat kompleksowy : 

"Morze, nasze morze” 

Termin realizacji (11.06.-15.06.2018r.) 

 

Cele: 

 Kształtowanie warunków do wyrażania emocji 

ciałem 

  Zachęcanie do radosnej zabawy w grupie 

 Poznanie i utrwalenie pojęć związanych z 

morzem 

 

 

 

 

 



MORZE 

Autor: D. Gellner 
 

Morze w białych koronkach! 

Wiatr koronki poplątał, 

poszarpał, potarmosił, 

chociaż nikt go nie prosił! 

Porozrzucał po piasku 

koronki pełne blasku, 

porozrzucał, zostawił - 

krótko nimi się bawił!  

 

https://redro.pl 



 

Temat kompleksowy :"Witamy słodkie 

lato" 

Termin realizacji (18.06.-22.06.2018r.) 

 

Cele: 

 Rozpoznawanie cech charakterystycznych 

dla lata. 

 Kształtowanie umiejętności poprawnego 

rozpoznawania i nazywania figur 

geometrycznych. 

  Kształtowanie umiejętności zgodnego 

współdziałania w grupie. 

    
https://www.vanbeek.com 

 



Piosenka „Lato na dywanie” 

AUTOR: Zespół Fasolki 

 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię 

słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

 

 

 



Temat kompleksowy :"Nadchodzą 

wakacje" 

Termin realizacji (25.06.-29.06.2018r.) 

 

Cele: 

 Zapoznanie dzieci z ciekawymi 

miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny 

wypoczynek (morze, góry, las, wieś).  

 Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw 

podczas wakacji. 

 Aktywizowanie myślenia i rozwijanie 

mowy poprzez wypowiadanie się na dany 

temat 

 

 

 

 

 



„Jedziemy na wakacje” 

Autor: Cz. Janczarski 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

  

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

  

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 



za mgłą, za obłokiem. 

                                

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

  
                                                                      

http://brochow.pl/ 


