
 
ZAMIERZENIA 

OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZE  
NA CZERWIEC 2022 r. 

DLA DZIECI Z GRUPY „ZAJĄCZKI „ 
                                                                   

 TEMATY TYGODNIA: 

1.Dzien Dziecka 

2. Zwierzęta małe i duże 

3. Kolory lata  

4. Wakacje 

• Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. 

• Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i 

sznurowanie butów. 

• Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i 

odporności. 

• Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka. 

• Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków. 

• Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. 

• Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych. 

• Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. 

• Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech, rozwijanie umiejętności 

przeliczania elementów, porządkowania zbiorów. 

• Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i 

dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +). 

• Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym. 

• Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności, kształcenie 

umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. 

• Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.  

• Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, 

wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter. 

• Nauka piosenek i pląsów, wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych 

dzieciom, wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką. 

• Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów. 

• Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatn 



 

                         Piosenka : ,,Mój kolego z przedszkola  

Mój kolego z przedszkola mamy po siedem lat 

Tak, tak, tak 

Śmieje się do nas świat 

Tak, tak, tak 

Szkoła woła, 

Mój kolego z przedszkola miło było Cię znać, 

Tak, tak, tak, 

Ale żegnać się czas tak, tak, tak, 

Szkoła woła. 

Ref.: W przedszkolu było super, 

na sto dwadzieścia dwa, 

powtórzyć chciałbym tamte dni 

jeszcze jeden raz 

2. Koleżanko z warkoczem to już ostatni raz 

Tak, tak, tak 

Może spotkamy się tak, tak, tak, 

może nie, 

Koleżanko z warkoczem, smutno trochę mi jest 

Tak, tak, tak, 

Że nie zobaczę Cię, tak tak, tak, 

Tak, jak co dzień.  

 
 

 



 

Piosenka ,,Niech żyją wakacje,, 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

I niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka 

Będziemy grać w siatkówkę 

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali 

W srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

I niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

 

 

 



 

 

 

 Wiersz : 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. 

 

 

 



  

Wiersz : ,,Wakacje”. 

  

Szumią zboża, pachną łąki 

czerwiec tańczy wokół nas 

odchodzimy dziś z przedszkola 

bo wakacji nadszedł czas. 

  

Lipiec, sierpień szybko miną 

wnet przywita szkoła nas 

uczyć pilnie się będziemy 

wiedza to największy skarb.  

 

 


