
 

 

 

 

 

 

ZAMIERZENIA 

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 

NA MIESIĄC CZERWIEC 

 

GRUPA: MRÓWKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tematyka: 

 Dzieci z całego świata 

 Moje podwórko 

 Wkrótce wakacje 

 Wakacyjne podróże 

 Dzień Żyrafy 

 Poznajemy miasta w Polsce - Gdańsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cele główne: 

 

 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem prostych tekstów; 

 rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się 

       na forum grupy; 

 doskonalenie umiejętności rozróżniania poznanych liter; 

 rozbudzanie zainteresowania literaturą dziecięcą; 

 kształtowanie logicznego myślenia; 

 rozwijanie słuchu fonematycznego; 

 utrwalanie nazw liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym; 

 rozwiązywanie prostych zadań matematycznych; 

 utrwalanie znajomości poznanych figur geometrycznych; 

 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania; 

 utrwalanie poznanych znaków matematycznych: >,=,<; 

 utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni; 

 utrwalenie i różnicowanie strony prawej i lewej; 

 rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej; 

 kształcenie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji słownej; 

 poszerzanie wiedzy na temat dzieci żyjących w różnych stronach świata; 

 kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych; 

 wzbogacanie wiedzy na temat wybranych miejsc turystycznych; 

 poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem; 

 poznanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw; 

 

  

 



 

 

 zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych  

przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku; 

 utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach  

wakacyjnego wypoczynku; 

  Gdańsk - poznawanie tradycji, kultury oraz zabytków miasta; 

 wykorzystywanie ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach  

i zabawach ruchowych; 

 rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej; 

 rozwijanie sprawności manualnej; 

 łączenie technik podczas wykonywania prac plastycznych i technicznych; 

 rozwijanie umiejętności wokalnych; 

 rozwijanie umiejętności poruszania się w rytm muzyki; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych. 

 

 

 

 

                                      

  

 

 

 

 



 

                   

                  „Podajmy sobie ręce” 
                                      (sł. D. Gellner, muz. K. Kwiatkowska) 

 

1. Chociaż świat dokoła dziwny i wielki,  

A my tacy mali, mali jak kropelki. 

 

Ref.: Podajmy sobie ręce 

 w zabawie i piosence, 

 w ogródku prze domem, 

 na łące znajomej. 

 Podajmy sobie ręce 

 przez burze i przez tęcze, 

 pod gwiazdą daleką, 

 nad rzeczką i rzeką. 

 

2.       Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 

Ref.:  Podajmy sobie ręce… 

 

3. Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

Nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 

Ref.:     Podajmy sobie ręce… 

 

 

 



                   

                  

                 „Lato w kawiarence” 
            (sł. i muz. B. Gowik) 

 

1.   Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence. 

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce. 

I zaprasza na wakacje teraz, już! 

 

Ref.:  Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli. 

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli. 

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry. 

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

 

2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

 I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

 „Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już! 

  

Ref.: Lato, ach, lato… 

 

3.  I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza. 

 Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze! 

 Bo wakacje to atrakcje – teraz, już! 

 

Ref.: Lato, ach, lato… 


