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Nauczyciele prowadzący grupę: mgr Joanna Karsznia. mgr Paulina Ślepecka. 

Opis zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

-  Integracja grupy( Zabawy w kole, wykonywanie zadań w parach, Wspólna zabawa 
w kącikach zainteresowań.

- Czynności higieniczne i  samoobsługowe( mycie rąk zgodnie z zasadami Głównego
Inspektoratu Sanitarnego, samodzielne spożywanie posiłków, samodzielne 
przebieranie się w strój gimnastyczny).

- Wdrażanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw w sali i w ogrodzie 
przedszkolnym.

- Rozwijanie dużych grup mięśniowych oraz ogólnej zręczności zwinności podczas 
zajęć gimnastycznych.

- Wprowadzenie do repertuaru dziecięcego : „ Jesteśmy dziećmi”, „ Wycieczka 
pociągiem” 

- Rozwijanie pamięci poprzez zapamiętanie treści wiersza : „ Moja zabawa” ,” 
Lato”.

- Nabywanie wiedzy na temat:  Bezpieczeństwa podczas zabaw wakacyjnych. W 
ramach projektu:  Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa i dobrych nawyków.

- Nabywanie wiedzy na temat mieszkańców Morza Bałtyckiego i nie tylko w ramach 
projektu Poznajemy Gdynię. 

- Nabywanie wiedzy wypowiadania się pełnym zdaniem. 

- Nabywanie umiejętności nazywania kolorów podstawowych i pochodnych.

- Poszerzenie wiedzy na temat rodzaju transportu.

- Nabywanie umiejętności posługiwania się przyborami plastycznymi. 

- Nabywanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem.

- nabywanie wiedzy na temat figur geometrycznych. Rozpoznawanie figury 
geometrycznej kwadrat, prostokąt spośród innych figur.

- Poznanie znaczenia wyrazów : prawo, obowiązek.

- Realizowanie  programem edukacyjnym Outdoor Learning wybranych zajęć 
dydaktycznych. 



Temat kompleksowy: Jestem dzieckiem , mama swoje prawa. 

Piosenka „ Jesteśmy dziećmi”

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

Wiersz „ Moja zabawa”

Dzieci mają różne praw,

ale głównym jest zabawa,

więc popatrzmy w lewo,w prawo,

jaką zając się zabawą. 



Temat kompleksowy: Witamy gorące lato, witamy wakacje. 

Piosenka : Wycieczka pociągiem.

 1.Jedzie pociąg na wycieczkę wagon za wagonem,
Wszystkie dzieci siedzą grzecznie
W okienka wpatrzone.

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg, 
Mija pole, las.
Pomachamy krówce Niech pamięta nas! (2x)

2.Jedzie pociąg na wycieczkę leci dym z komina,
tutaj góra, a tam rzeka będzie, co wspominać.

Ref. Ciuch, ciuch jedzie pociąg,
 Mija pole, las.
Pomachamy krówce Niech pamięta nas! (2x)

Wiersz : M. Frączczak  „Lato”

Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące.
Będziemy się bawić na zielonej łące.
Pogramy w piłeczkę albo w chowanego.
Odwiedzamy na wsi dziadka kochanego.

Pojedziemy w górach by szlaki zdobywać,
a potem nad morzem troszeczkę popływać. 
Odkryjemy miejsca dotąd nam nie znane , 
dobrze ,że już przyszło lato ukochane.


