
Mamo ,Tato: 

W czerwcu będziemy realizować następujące 

tematy: 

1. Dzień Dziecka.  

2. Zwierzęta duże i małe. 

3.Kolory lata. 

4. Wyjeżdżamy na wakacje. 

Poznamy dzieci i ich wygląd z różnych stron świata. 

Dowiemy się jaki powinien być przyjaciel ? 

Poćwiczymy syntezę i analizę sylabową. Podzielimy słowa na głoski. 

Wykonamy zakładkę do książki dla ulubionego kolegi lub koleżanki. 

Przypomnimy zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy. 

Będziemy uczestniczyć w olimpiadzie sportowej w naszym przedszkolu. 

Dowiemy się w co można  się bawić na podwórku. 

Będziemy rozwijać umiejętności wokalne. 

Będziemy rozwijać umiejętności  dodawania i odejmowania  w zakresie 10. 

Poznamy cechy nowej pory roku –lata. 

Poznamy owady ,omówimy  ich wygląd. 

Utrwalimy pory roku i nazwy miesięcy. 

Nauczymy się wyliczanki „Ślimak, ślimak” 

Będziemy rozwiązywać zagadki o lecie i wakacjach. 

Dowiemy się , jak ochronić się przed słońcem, jakie są następstwa 

intensywnego opalania  . 

Zwrócimy uwagę na niebezpieczeństwa podczas zabaw nad wodą. 

Poznamy środki lokomocji : lądowe, powietrzne i wodne. 

Wzbogacimy słownictwo dzieci o wyrazy: wczasy, kufer, góry ,morze ,jeziora. 

Popracujemy nad sprawnością manualną podczas rysowania, malowania 

farbami, wycinania ,lepienia z plasteliny. 

Będziemy wykonywać prace porządkowe w sali przed wakacjami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Wiersz pt. " Bezpieczne  wakacje „ 

Przyszło już lato, nadeszły wakacje, 

Czekają na ciebie same atrakcje: 

Wspinaczki w górach,  

wyjazd nad morze, 

Zwiedzanie zabytków, rejs po jeziorze. 

Lecz żeby wakacje były udane, 

Posłuchaj rad, które są tutaj dane  

Chodząc po górach, drogi przedszkolaku, 

Nigdy nie zbaczaj z wybranego szlaku, 

Trzymaj się trasy, idź za przewodnikiem, 

Bądź mądry, grzeczny, nie bądź psotnikiem. 

Nad morzem słonko mocno świeci, 

Grzeje, opala dorosłych i dzieci. 

Posłuchaj mamy lub taty, co powie: 

„Na plaży miej kapelusz lub czapkę na głowie. 

Kremem trzeba posmarować buzię i ciało, 

by potem nie piekło i nie bolało. 

Od czasu do czasu usiądź też w cieniu 

- wtedy nie ulegniesz  groźnemu poparzeniu”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piosenka „ Po łąkach chodzi lato” 

Po łąkach chodzi lato. 

Maluje buzie kwiatom 

na żółto i różowo, 

By było kolorowo. 

Już ciepły wietrzyk wieje. 

Już cały świat się śmieje. 

Już krótsze noce, dłuższe dnie. 

Ach, lato, kochamy Cię 

Słoneczko pięknie świeci. 

Na łąkę biegną dzieci 

i bawią się, i skaczą, 

bo wreszcie przyszło lato. 

Już ciepły wietrzyk wieje. 

Już cały świat się śmieje. 

Już krótsze noce, dłuższe dnie. 

Ach lato, kochamy Cię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


