
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC CZERWIEC W GRUPIE BIEDRONKI  

 

TEMATY KOMPLEKSOWE: 
 
TYDZIEŃ I - Jak żyrafa myje szyję?- zapoznanie z wybranymi zwierzętami żyjącymi na 

sawannie, porównywanie masy przedmiotów, zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, 

zapoznanie z wybranymi gatunkami roślin egzotycznych, kształtowanie nawyku właściwego 

zachowania się w zoo, zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi, które można 

zobaczyć w zoo; 

 

TYDZIEŃ II- Na co czeka Pani Lato?- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie latem, 

badanie stałości ilości płynów, poznawanie cech krajobrazu górskiego, poszerzanie wiedzy o 

jeziorach, uczestniczenie w eksperymentach, poznawanie miejsc, w których można się 

zatrzymać w czasie wakacyjnego pobytu; 

 

TYDZIEŃ III - Za co kochamy wakacje?- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas pobytu na wakacjach, uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które 

powodują zagrożenie dla zdrowia i życia, zdobywanie informacji dotyczących wybranych 

miejsc znajdujących się poza granicami Polski, klasyfikowanie środków transportu, 

rozwijanie mowy. 

 

 

TYDZIEŃ IV – Jak dać przedmiotom drugie życie?- poznawanie różnych właściwości 

papieru, zapoznanie ze sposobami ponownego wykorzystania plastikowych przedmiotów, 

rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni, zapoznanie ze sposobami 

ponownego wykorzystania szkła, zapoznanie z różnorodnością i wybranymi właściwościami 

metali, rozwijanie ekspresji teatralnej; 

 

 
                                                                                                                                                                                 

Sporządziła: mgr Agnieszka Orlik 

 
 

 



 

WIERSZYK MIESIĄCA 

 

Wiersz ,,Pożegnanie’’ 

 

Wszyscy dziś stajemy w kole, 
by pożegnać się z przedszkolem. 
Hejże, hej! Hejże, ha! 
każdy smutną minę ma. 
  
Byliśmy tu latek wiele, 
razem było nam weselej. 
Hejże, hej! Hejże, ha! 
Pożegnanie teraz trwa. 
  
Nie płaczcie kochani, gdy nas tu nie będzie, 
nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie, 
a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 
będziemy wspominać kochane przedszkole. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

PIOSENKA MIESIĄCA 

 
Piosenka pt. "Już czas" 

  

1. Przedszkola czas już minął i jest nam jakoś smutno,  

a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno 

Patrzymy na nią z żalem tak, a w oczach pełno łez 

Jesteśmy znowu w sali, gdzie wspomnień tyle jest 

Refren: 

W jednym uścisku złączmy dłonie, 

niech wszystkie panie przyjdą też 

I tak się wspólnie pożegnamy, 

przedszkola nadszedł kres. 

2. W serduszkach naszych pamięć tkwi o dniach spędzonych tutaj 

Tak dobrze razem było nam w przedszkolnych ciepłych murach 

W przedszkolu to ostatni dzień, rozstania nadszedł czas  

i powolutku, cicho, już opuszczamy was 

Refren: 

W jednym uścisku złączmy dłonie, 

niech wszystkie panie przyjdą też 

I tak się wspólnie pożegnamy, 

przedszkola nadszedł kres 

 

 

  

  

  

 

 


