
ZADANIA REALIZOWANE W MIESIĄCU CZERWIEC 

  W GRUPIE IX „TYGRYSKI” 

 

https://allegro.pl/oferta/disney-piankowa-dekoracja-scienna-tygrysek-5885207181 

 

 

 



 

https://gpr24.pl/artykul/zaproszenie-na-miedzynarodowy-dzien-dziecka-w-pruszkowie/354114 

 

Temat kompleksowy:  Niby tacy sami, a inni 

Data realizacji: 03.06-07.06.2019 

Cele ogólne: 

-  Kształtowanie postawy tolerancji 

-  Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

-  Wzmocnienie poczucia własnej wartości 

-  Rozwijanie umiejętności wokalnych 

 - Rozwijanie motoryki małej i dużej 

-  Rozwijanie sprawności manualnej 

-  Rozwijanie umiejętności liczenia 

 

 

 



Piosenka „Piłka” B. Forma 

1. Hopla, hop, hopla, hop, 

Mała piłka skacze, 

Hopla, hop, hopla, hop, 

Chętnie dziś poskaczę. 

Ref: W górę, w dół, 

W przód i w bok 

Skacze sobie piłka 

Hopla hop. 

2. Turlu, tur, turla się 

Z nami piłka mała. 

Turlu, tur, turlu, hej 

W trawie się schowała. 

Ref: W górę… 

3. Pacu, pac, bęc, bęc, bęc 

Z piłką zatańczymy. 

Pacu, pac, bęc, bęc, bęc 

Bardzo to lubimy. 

Ref: W górę… 



 

http://debrzno.pl/zlobek-gminny-w-debrznie-juz-otwarty/ 

 

 

 

Data realizacji: 10.06-14.06. 2019 

Temat kompleksowy: Wakacyjne przygody 

Cele ogólne: 

Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem 

temat 

-skutkowego 

 

 

 

 

 

wania określeń najwięcej, najmniej 

 

 



 

https://fly.pl/oferta/wakacje/ 

 

 

Piosenka: B. Forma „Wakacje” 

1. Fale, morskie fale 

I piasek na plaży, 

O letniej zabawie 

Każdy przecież marzy. 

Ref.: lato, lato, lato 

Dzisiaj wita nas, 

Latem, latem, latem 

Miło spędzasz czas. 

2. Góry, nasze góry 

I pachnące lasy, 

Plecak zabieramy, 

Jedziemy na wczasy. 



Ref.: Lato, lato… 

3. Rzeki i jeziora 

Już na nas czekają, 

Wiosła i kajaki 

Na spływ zapraszają. 

Ref.: Lato, lato… 

 

Wiersz B. Szelągowska „Bezpieczne wakacje” 

Jak wspaniale! Już wakacje. 

To najlepsza w roku pora! 

Można pływać sobie w morzu 

Albo wskoczyć do jeziora… 

Na szczyt w górach wspiąć się warto! 

Jak tam pięknie i wysoko! 

W zeszłym roku po raz pierwszy 

Zobaczyłem Morskie Oko! 

Ale zawsze pamiętajmy, 

By dorosłych się pilnować. 

Chodzić w górach – lecz po szlakach, 

Kremem z filtrem się smarować. 

Czapkę nosić – taka z daszkiem 

-porażenia się unika. 

Kąpać się w strzeżonych miejscach 

I pod okiem ratownika. 



I rodziców trzeba słuchać. 

Kto tak robi, ten ma Rację. 

Ach jak miło, jak wesoło, 

Bo już przecież są wakacje! 

 

 

 

 

http://radzilow.pl/2017/08/25/zapraszamy-wakacje-projektorem/ 

Temat: Pożegnania nadszedł czas 

Termin realizacji: 17.06-21.06.2019 

Cele główne: 

Rozwijanie koncentracji uwagi 

 

 

 

 



 

 bezpiecznego zachowania się nad wodą. 

 

Piosenka: „Wakacyjna wyliczanka” B. Szelągowska 

1. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze? 

Ref.: Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja. 

2. Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą jechać może? 

Ref.: pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty! 

 

 

Wiersz „Wakacje” A. Widzowska 

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

Czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekaja góry, pachnące łąki, 

Morze i plaża, konie, biedronki! 

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 

Przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

Odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 

Dwie karuzele, mis i huśtawki. 

Chętnie wrócimy do naszej pani 

Z wakacyjnymi opowieściami 

O sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

I ptasich gniazdach ukrytych w zbożu. 

Będziemy liczyć białe muszelki, 

Poznamy nowe, ważne literki, 



A ten, kto butów sam nie sznuruje, 

W mig się nauczy! Ja już sznuruję! 

 

 

 

 

 

http://doxa.fm/audycje/czas-na-las/ 

 

 

Temat: Projekt las 

Termin realizacji: 24.06-28.06.2019 

Cele główne: 

 z lasem 

 

 

 



 

czność dbania o zasoby przyrody 

 

 

Wiersz B. Szelągowskiej” Kłótliwe drzewa” 

Wstał poranek, mgłę przegonił 

i zatrzymał się nad lasem. 

Lubił patrzeć się na drzewa 

i rozmawiać z nimi czasem. 

Ale co to? Awantura! 

Buk z modrzewiem się pokłócił. 

– Pan mnie kłuje! Tak nie można! 

Niech pan sobie igły skróci. 

Świerk zaś żale miał do brzozy: 

– Pani słońce mi zasłania! 

– A pan wcale nie jest lepszy 

i nikomu się nie kłania! 

– Całą wodę dąb wypija! 

Wszystko pewnie przez te liście! 

– Mój jałowcu – nie przesadzaj, 

nie masz racji, krzewie, 

oczywiście! Młoda sosna głos zabrała: 

– Skończcie, proszę, kłótnie, spory. 

Lepiej żyjmy sobie w zgodzie,  



tak jak było do tej pory. 

Mała jestem – każdy widzi. 

Tutaj się bezpiecznie czuję. 

Pośród was tak rosnę sobie. 

Nic mi przez to nie brakuje. 

Drzewa aż się zawstydziły. 

Przeprosiły się czym prędzej. 

A na koniec obiecały: 

już nie będzie kłótni więcej! 

 

http://siedlec.szkolagminabochnia.pl/uroczyste-zakonczenie-roku-szkolnego-20172018/ 

                             Opracowała: Sylwia Głuchowska 

 


