
Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne na czerwiec 

1. Moje podwórko (06 – 10. 06. 2022.) W pierwszym tygodniu czerwca  dzieci poznają różne 

rodzaje placów zabaw i ogródków przydomowych przeznaczonych do zabawy. Dowiedzą się, 

jak można bezpiecznie spędzić czas na świeżym powietrzu przy pięknej słonecznej pogodzie 

oraz deszczową porą.  

2. Lubimy książki (13-17. 06. 2022.) W drugim tygodniu czerwca wzbogacimy wiadomości 

 o książkach. Dowiemy się, jak powstają książki, jakie mamy rodzaje książek oraz jak należy 

je szanować.  

3. Bezpieczne wakacje (20- 24. 06. 2022.) W trzecim tygodniu czerwca utrwalimy zasady 

bezpiecznej zabawy w wakacje, przypomnimy zasady przechodzenia na drugą stronę jezdni. 

Będziemy omawiać wiele sytuacji wakacyjnych, w których kluczową rolę odegra zasada  

nie oddalania się od rodziców czy opiekunów w nieznane miejsce. 

4. Kolory lata (27. 06. – 01. 07. 2022.) W ostatnim tygodniu czerwca  dzieci będą utrwalać 

znajomość kolorów. Dowiemy się, co to są barwy podstawowe i pochodne. Będziemy też 

mieszać odpowiednie barwy tak, aby otrzymać określony kolor. 

 

 

Piosenka  ,,Jesteśmy jagódki”  

 

1. Jesteśmy jagódki, czarne jagódki, 

Mieszkamy w lasach zielonych, 

zielonych,  

Oczka mamy czarne, buźki granatowe, 

A sukienki są zielone i seledynowe. 

 

Ref. A kiedy dzień nadchodzi, 

dzień nadchodzi, 

Idziemy na jagody, na jagody, 

A nasze czarne serca, czarne serca, 

Biją nam radośnie bum tarara bum. 2x 

 

2. Pójdziemy na jagódki, 

wysmarujemy bródki, 

do kosza połowę, a resztę na głowę, 

trochę sobie zjemy, się wysmarujemy 

zatańczymy nowy taniec, taniec  

jagodowy. 

 

Ref. A kiedy dzień nadchodzi, 

dzień nadchodzi 2x…. 

  

 

 

 

 

 

 

Wierszyk „Bezpieczne wakacje”  

Gdy na wakacjach z rodzicami 

wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji 

każdej. 

 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez 

przerwy. 

 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy 

zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny 

nakładaj. 

 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem 

dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także - gdy za oknem,  

krajobraz jest szaro- bury. 

 



 

 

 


