
Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo–dydaktyczne na CZERWIEC 

1. (30.05 - 03.06.2022) Muzyka wokół nas  w pierwszym tygodniu czerwca 

będziemy „szukali” muzyki poprzez uwrażliwienie się na piękno otaczającego 

świata, przypomnimy sobie nazwy instrumentów perkusyjnych, będziemy 

doskonalić umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, 1 czerwca będziemy 

obchodzić Dzień Dziecka. 
 

2. (06 - 10.06.2022) Czym podróżujemy w drugim tygodniu utrwalimy 

nazwy środków lokomocji, przypomnimy sobie  nazwy zwierząt egzotycznych, 

zapoznamy się z różnymi środkami lokomocji, poznamy nazwy związane  

z przewozem pasażerów  różnymi środkami lokomocji,  8 czerwca będziemy 

obchodzić Dzień Rodziny. 
 

3. (13 - 17.06.2022) Wakacyjne podróże w kolejnym tygodniu poznamy 

różne środowiska przyrodnicze, będziemy rozbudzać naszą ciekawość poznawczą poprzez aktywny udział w zabawach badawczych, 

nabędziemy umiejętności zgodnego współdziałania w zespole, poznamy ciekawe miejsca w Polsce, które można zwiedzać w wakacje. 
 

4. (20 - 24.06.2022) Pożegnania nadszedł czas  w kolejnym tygodniu czerwca 

nauczymy się jak rozpoznać emocje i w jaki sposób radzić sobie z nimi, uświadomimy 

sobie niebezpieczeństwa w miejscach wakacyjnego wypoczynku, a także 

porozmawiamy o bezpieczeństwie na wakacjach, utrwalimy nazwy oraz 

charakterystyczne cechy poszczególnych pór roku, 23 czerwca obchodzić będziemy 

Dzień Taty. 
 

5. (27 - 30.06.2022) Nasze zmysły (smaki lata)  w ostatnim tygodniu czerwca 

przypomnimy sobie jakie mamy narządy zmysłów, utrwalimy nazwy owoców, 

będziemy brać udział w różnych zabawach badawczych oraz  poznawać przedmioty 

przez świadome wykorzystywanie zmysłów: wzroku, smaku, słuchu, węchu, dotyku, 

rozwiniemy wrażliwość wzrokową, smakową, słuchowa, węchowa, dotykową. 
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"LATO” 

 
Autor: Bożena Forma 

 
Wczesnym rankiem po cichutku 

lato przyszło pomalutku. 

Ciepłe dzionki zamówiło, 

świeżą zieleń rozrzuciło. 

Lato, lato zostań z nami, 

pokryj wkoło świat kwiatami. 

Poproś słonko, by przybyło, 

mocno wszystkim zaświeciło. 

By nam ziemię ogrzewało, 

swe promyki przysyłało. 

 

„PO ŁĄCE BIEGA LATO” 
 

Tekst: Barbara Lewandowska  

Muzyka: Krystyna Kwiatkowska 

 

1. Po łące biega lato 
Uwija się jak bąk. 
„Dzień dobry” mówi kwiatom 
i pieści każdy pąk. 
 
Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać, 
Niech idzie z nami tam. 
Rumianek i stokrotka 
Pokażą drogę nam. 
 
2. Pomaga lato pszczołom, 
Na kwiatach też się zna. 
Uśmiecha się wesoło 
I w berka z wiatrem gra! 
 
Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać… 
 
3. Gdy lato jest zmęczone, 
W szałasie sobie śpi 
I we śnie gra w zielone, 
Bo łąka mu się śni. 
 
Ref.: 
Kto chce się z latem spotkać… 
 

(795) Piosenki dla dzieci - Po łące biega 

lato - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

