
 

W CZERWCU „KRASNALE” BĘDĄ PRACOWAĆ NAD TEMATAMI: 

 

 Zwierzęta duże i małe 

 Na naszym podwórku 

 Lato 

 Wakacje 

 

NASZA PRACA BĘDZIE OBEJMOWAĆ: 

 

 

 doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw;  

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących na świecie oraz miejsc ich 

występowania;  

 doskonalenie czytania globalnego; 

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo;  

 poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców;  

 doskonalenie umiejętności czytania symboli; 

 poszerzanie wiedzy na temat łańcucha pokarmowego i jego ogniw;  

 rozszerzenie wiedzy o wilkach; 

 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy;  

 poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy; 

 poszerzanie wiedzy na temat sytuacji zagrażających bezpieczeństwu; 

 poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego, 

przyrządów i urządzeń znajdujących się na placu zabaw; 

 utrwalenie kolejności miesięcy oraz pór roku;  

 doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;  

 doskonalenie ekspresji twórczej; 

 poszerzanie informacji na temat burzy i bezpiecznych zachowań w jej trakcie; 

 poszerzanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych (tęcza);  

 doskonalenie umiejętności klasyfikacji;  

 poszerzanie słownika o nazwy letnich kwiatów i doskonalenie umiejętności rozróżniania 

ich na zdjęciach;  



 

 

 poszerzanie słownika o nazwy owadów występujących na łące;  

 doskonalenie słuchu fonemowego;  

 doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania liczb; 

 poszerzanie słownika dzieci o przymiotniki związane z określaniem smaków lodów;  

 doskonalenie motoryki małej; 

 doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie i porównywania długości obiektów;  

 poszerzanie wiedzy na temat zwierząt i roślin górskich 

 doskonalenie uważnego słuchania;  

 doskonalenie kreatywnego myślenia; 

 poszerzanie informacji na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           W zoo 

Ref.  

W zoo, w zoo, w zoo 

Zwierząt sto. 

W zoo, w zoo, w zoo 

Zwierząt sto. 

1.Małpy w klatce z bananami,                  

 Hipopotam w błocie cały 

 I papuga przemądrzała, 

 Która gada już od rana. 

 Ref. W zoo  

 

 

 

  

 

2.Wielbłąd w garbie nosi wodę, 

 Struś ukrywa w piasku głowę, 

 Pan krokodyl nieruchomy, 

 Sypia w wodzie zanurzony. 

 Ref. W zoo … 

 

 

 
 

 

3.Słoń uszami się wachluje, 

 Lew swą grzywę rozczesuje, 

 Już żyrafa jak drabina,  

 Taniec szyją rozpoczyna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beata Szelągowska 

 

Tato, czy już lato? 

 

Powiedz, proszę! Powiedz, tato, 

Po czym poznać można lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach, 

Po bitej śmietanie z truskawkami, 

Po kompocie z wiśniami, 

Po życie, które na polach dojrzewa, 

Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 

Po boćkach uczących się latać, 

Po ogrodach tonących w kwiatach, 

Po świerszczach koncertujących na łące, 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 

Po zapachu skoszonej trawa i róż, 

I już! 

 

 


