
Czerwiec 

 

1.Dzień dziecka 

2.Zwierzęta małe i duże 

3.Lato 

4. Wakacje 

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na czerwiec: 

 
 Poznamy prawa i obowiązki dzieci 

 Będziemy doskonalić przeliczanie słów w zdaniu 

 Nauczymy się słów piosenki „ O prawach dziecka” 

 Będziemy wyszukiwać różnic i podobieństw pomiędzy rówieśnikami z różnych 

krajów 

 Będziemy doskonalić umiejętności matematyczne poprzez rysowanie 

symetrycznych figur 

 Poszerzymy zasób słownictwa czynnego dzieci 

 Będziemy rozwijać kompetencje matematyczne poprzez wprowadzenie znaku  

‘’-„ 

 Będziemy doskonalić umiejętność rozpoznawania kontynentów na mapie 

 Stworzymy kolekcje zwierząt na podstawie mapy świata 

 Wysłuchamy treść opowiadania „ Zwierzęta małe i duże” 

 Będziemy doskonalić posługiwanie się modelami monet i banknotów 

 Poznamy zasady bezpiecznego poruszania się po lesie 

 Utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi 

zwierzętami 

 Poszerzymy zasób słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą 

 Będziemy doskonalić rozwój motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne 

 Utrwalimy numery telefonów alarmowych 

 Będziemy rozwijać kompetencje językowe poprzez wdrażanie do rozumienia 

żartów słownych i obrazkowych 

 Utrwalimy zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy 

 Będziemy eksperymentować, sprawdzać i weryfikować hipotezy 



 Będziemy doskonalić rozróżnianie samogłosek i spółgłosek w wyrazach 

 Utrwalimy zasady bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych 

 Utrwalimy zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach, 

wdrożymy się do rozpoznawania symboli i znaków 

 Nauczymy się słów piosenki: „ Pożegnamy przedszkole” 

 Przygotujemy się do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi 

 Będziemy doskonalić nasza sprawność poprzez zabawy ruchowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczymy się piosenki  pt.  

„ Pożegnamy Przedszkole” 

 



1. Cały świat się do nas śmieje  

W złotym słońcu złoty świat, 

Jutro szkoła nas powita 

                                 No i nasze siedem 

lat 

 

Ref. Pożegnamy przedszkole, 

Pokłonimy się szkole 

Nową drogą pójdziemy odważnie 

Rozkołyszą się drzewa  

Ptak radośnie zaśpiewa 

I będziemy wyglądać poważnie 

 

2. Elementarz nam podpowie 

Jak się pisze Ala, As 

Plastelina jeszcze nie wie 

Co ulepi każdy z nas 

 

3. Nim z kosmosu zobaczymy  

Starej ziemi barwny świat 

Odkryjemy jak Kopernik 

Wielką magię zwykłych gwiazd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysłuchamy wiersz pt. „ Tylko raz” 



 

Chcą żyć jak i ty żyjesz, 

Wszystkie na świecie zwierzęta- 

I mrówki, i żaby, i żmije, 

I pszczoła wiecznie zajęta. 

I paź królowej- motyl 

Niech fruwa tęczowozłoty, 

I ślimak środkiem dróżki 

Niech pełznie, wystawia różki… 

Przypatrz się z bliska dżdżownicy, 

Biedronce, jak kropki liczy 

Jaskółce, jak gniazdko kleci, 

Jak pająk rozsnuwa sieci. 

Niech skacze pasikonik, 

Niech świerszczyk w trawie dzwoni… 

Dla nich kwitnie łąka, dla nich rośnie las. 

Jak i Ty- żyją tylko raz. 

 

 

 

 


