
ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE                         

NA MIESIĄC CZERWIEC 2022 r.  DLA GRUPY 

MOTYLKI 

 
 

 

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; 
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                                                 WIERSZYK MIESIĄCA : 

„LATO I DZIECI” 

Lato do nas idzie, zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki w dużym koszu niesie. 

Słoneczka promienie rozrzuca dokoła. 

Chodźcie się pobawić! Głośno do nas woła. 

Nad morze, w góry chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi czas z przedszkolakami. 

 
PIOSENKA MIESIĄCA: 

HEJ PRZEDSZKOLE UKOCHANE 
 

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki 
A ty już kończysz swe siedem lat 
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 

I zaraz ruszysz dalej w świat 
 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 
2. A kiedy czerwiec jak woda płynie 

Na dworze lata nadchodzi dzień 
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

Przedszkole właśnie kończy się 
 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 
3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę 

Bo po wakacjach nie wrócisz już 
Wspominaj często przedszkolne progi 

By miłych wspomnień nie krył kurz. 
 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 


