
 

 

 
 

  

 
 

 

 
 
 
 

 

Nr 9. Czerwiec 2021 

 

 

 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



Drodzy Rodzice 

 

  

I cóż, to już prawie koniec, prawda? Dziwny rok za 

nami. Wszystko inne, a jednak wciąż takie samo: Dzieci 

pozostają dziećmi, rosną, rozwijają się, zadają pytania, 

biegną, rysują, skaczą, budują. Są niezmordowane                         

w drodze do bycia sobą. Może by tak wziąć z nich wzór? 

Cieszyć się i zachwycać drobiazgami? Być tu i teraz? 

Wiem, wiem, że z kolei domeną dorosłych jest być krok do 

przodu, planować, wyznaczać cele, zabiegać troszczyć się. 

Dzięki temu dzieci mogą być takie, jakie są. Niemniej jednak, 

dobrze wiedzieć, że jedni bez drugich czujemy pustkę.  

Popatrzmy w oczy naszych dzieci, podziękujmy im za to, że 

są. Dajmy sobie czas. Najpiękniejszy prezent dla rodziny.  

 

 
 

 

 

 

Redakcja 

 

 



Ogłoszenia przedszkolne 

 

 

1.06 (Wt.) ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA ORAZ BAL                    

Z MIESIEM PANDĄ I ŻYRAFĄ,                           

                           niespodzianki, cukrowa wata, lodowe 

pyszności… 

2.06 (Śr.) Akademia Małego Odkrywcy „W ŚWIECIE 

DINOZAURÓW”                             

 

17.06 (cz.)  Pożegnanie 6 – latków z nauczycielami oraz z dziećmi 

z młodszych grup. 

17.06 (cz.) g.10.00 Msza Św. na zakończenie roku szkolnego 

18.06 (pt.) Przedstawienie pt. „Calineczka” przygotowane przez             

6 – latków  

na pożegnanie młodszych kolegów i koleżanek. 

Program zostanie nagrany i przesłany rodzicom. 

/././././././././././././././././././././././././././././././././././././ 

 

 

"Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy. 

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy. 

Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie 

wierzyliśmy. 

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj 

znęcaliśmy. 

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy. 

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy 

otuchy. 

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy 

miłość. 

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy. 

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy. 

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które 

wczoraj żyło radością." 

 



Przyjaciele Kłapouchego w czerwcu poznają: 

 

 Ludzi różnych ras, miejsca ich zamieszkania, warunków 

klimatycznych, w jakich żyją 

 Zwyczaje ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) 

 Określania cech bohaterów pozytywnych i negatywnych 

 Stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennym życiu  

 Sposoby współtworzenia przyjaznej atmosfery w grupie 

 Uczucia radości i zadowolenia podczas uroczystości 

przedszkolnej z okazji Dnia Dziecka 

  Różne środków lokomocji powietrznej  

 Podział środków transportu na: lądowe, wodne                          

i powietrzne 

 Zachęcanie do obserwacji ruchu ulicznego i pojazdów 

 Rozwiązanie zagadek o pojazdach 

 Nowej pory roku: lato 

 Pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla lata,  

 Umiejętność ilustrowania ruchem tekstu piosenki. 

 Wiadomości na temat charakterystycznych cech lata,  

 Wygląd i nazwy wybranych letnich kwiatów i owoców,    

 Właściwości fizyczne piasku,  

  Pojęcie ,,wakacje” 

 Konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas 

podróżowania i wakacyjnych zabaw 

 Poznanie wybranych owadów 

 Przypomnienie o konieczności przestrzegania norm 

społecznie przyjętych 

 

 

 



Piosenka: 

 „Lato” 

 

Coraz bliżej są wakacje 

i przedszkola czas się kończy, 

już niedługo plecak wezmę, 

nowa czeka już przygoda. 

 

Ref. Przyszło do nas dzisiaj lato. 

Hej, dzieciaki! Co wy na to? 

Słońce grzeje, woda chłodzi, 

Trochę lodów nie zaszkodzi. x2 

 

Jeszcze tylko misia schowam, 

sprzątnę farby i pastele. 

Wezmę kapcie, worek, ręcznik 

i pożegnam się z Maciejem. 

 

Ref. Przyszło do nas dzisiaj lato. 

Hej, dzieciaki! Co wy na to? 

Słońce grzeje, woda chłodzi, 

Trochę lodów nie zaszkodzi. x2 

 

Wiersz:   

 „Co dzieci kochają?”  

Dzieci kochają landrynki i słodką lemoniadę.  

Śmieją się im buzie, gdy widzą czekoladę.  

Dzieci kochają aniołki, drewniane pajacyki,  

bezpieczne ręce ojca, na biegunach koniki.  

Dzieci kochają podróże, wycieczki z przygodami.  

Bułeczki jagodowe robione ręką mamy.  

Dzieci kochają zabawę, na każdym kontynencie,  

więc dajcie im się bawić, a będą uśmiechnięte. 

 

 

 



Zadania Przyjaciół Kubusia Puchatka w czerwcu: 

 

 znaczenie pojęcia „tolerancja”; 

 nazwy letnich miesięcy; 

 określenia związane z położeniem różnych przedmiotów 

w przestrzeni; 

 wybrane kroki taneczne; 

 wygląd i nazwy wybranych letnich  kwiatów; 

 znaczenia słów „ być tolerancyjnym” na podstawie 

opowiadania; 

 nazwy wybranych mieszkańców łąki; 

 wybrane wiadomości na temat pszczół; 

 głosy wybranych mieszkańców łąki; 

 elementy świata fikcji w odniesieniu do realnej 

rzeczywistości; 

 znaczenie pojęcia „ zaufanie”; 

 różne sposoby spędzania czasu latem; 

 aktywne sposoby spędzania wolnego czasu nad morzem; 

 wybrane letnie zabawy; 

 cechy jednego z letnich przysmaków. 

 

Dźwięki lata 

/sł. Urszula Kamińska, muz. Jędrzej Rochecki/ 

 

 

Przeszła wiosna i lato nadchodzi. 

     Już na łące szumi ciepły wiatr. 

            Pszczół i bąków chór słyszy tu co dzień 

         każdy motyl, co siada na kwiat. 

 

Ref.: Gdy wesołe zaświeci słońce, 

to się zaczną koncerty na łące. 

Bzy, bzy, kum, kum, 

cyk, cyk, kle, kle! 

 



Każdy lato wita, jak chce! 

Przyleciały z Afryki bociany. 

Jak wesoło klekoczą wśród traw 

Żaby głośno kumkają nocami. 

Chcesz posłuchać, to biegnij nad staw. 

 

W trawie konik polny wciąż cyka, 

myszka piszczy zabawnie: pi, pi. 

I słowika radosną pieśń słychać.  

Zaśpiewajmy o łące i my!  

 

 

 

Na łące (we fragmentach) 

/ Irena Suchorzewska/ 

 

Gdy się zmęczysz, po zabawie, 

 Brzuszkiem połóż się na trawie: 

 

 Słońce świeci, wiatr powiewa,  

Trawy wielkie aż do nieba,  

Miodem pachnie cała łąka.  

 

Patrz – tam żuk, a tu biedronka, 

 Dalej mrówka, niby w lesie,  

Jakiś wielki ciężar niesie. (…) 

 

 Między źdźbłami, w świetle słonka 

 Pajęczyna jak koronka. 

 Pająk ją bez przerwy snuje,  

Nic go więcej nie zajmuje… 

 

 Jeszcze dalej widzisz znowu  

Gąsienicę kolorową.  

Gryzie listek, łeb przechyla.  

Wiesz, że zmieni się w motyla?  



 

Słyszysz bąka bas głęboki? 

 Zbiera z kwiatów słodkie soki. 

 Złota pszczoła cicho brzęczy,  

Chce mieć miodu jak najwięcej,  

Do wieczora od poranku  

Zbiera, nosi bez ustanku…  

Gdy się zmęczysz, po zabawie, 

 Zajrzyj, co się dzieje w trawie:  

Czy to piątek, czy sobota  

W trawach, w kwiatach wre robota! 

 

 

Zadania Przyjaciół Królika w czerwcu: 

 

 Posługują się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem 

 Podają swój adres i wymieniają ciekawe miejsca swojego 

miasta,  

 Orientują się na mapie Polski, wskazują wybrane 

elementy  

 Odczytują nazwy wybranych miast Polski, wskazują je na 

mapie 

 Znają zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek   

 Podają sposoby na podróżowanie  

 Wyjaśniają, czym zajmuje się osoba wykonująca dany 

zawód 

 Przejawiają poczucie własnej wartości jako osoby  

 Wymieniają nazwy miesięcy  

 Prowadzą obserwacje przyrodnicze  

 Dzielą owoce i warzywa na kategorie pod względem 

różnych cech 

 Wyjaśniają, jakie znaczenie mają owoce w diecie 

człowieka 

 Rozpoznają pestki wybranych owoców 

 Rozpoznają i nazywa różne zioła  



 Oglądają książki o roślinach, słucha czytanych przez 

nauczyciela informacji  

 Przygotowują zielnik z zebranych przez siebie okazów 

roślin 

 Znają nazwy zabudowań gospodarskich, wiedzą, jakie 

zwierzęta w nich mieszkają 

 Znają zagrożenia związane z pracą w gospodarstwie 

 Poznają za pomocą zmysłów produkty pochodzenia 

roślinnego i zwierzęcego  

 Mają świadomość znaczenia zwierząt i roślin 

z gospodarstwa wiejskiego  

 Potrafią wskazać źródło pochodzenia produktów, zna 

sposób ich przygotowania 

 Nazywają zwierzęta wiejskiej zagrody i rozumie znaczenie 

wsi dla człowieka 

 Wskazują w swojej garderobie ubrania, które mają 

określone cechy 

 Wymieniają zasady bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych 

podróży 

 Projektują sukienkę dla lata  

 Wymieniają oznaki lata 

 Klasyfikują przedmioty według koloru  

 Rozumieją ogólny sens krótkich historyjek obrazkowych  

 Rozpoznają litery w nagłosie w prostych fonetycznie 

słowach 

 Rozróżniają podstawowe figury geometryczne 

 Przeliczają koła w pojazdach i układa je w kolejności 

od pojazdu z najmniejszą do pojazdu z największą liczbą 

kół 

 Wycinają kółka i nakleja je w odpowiednich miejscach  

 Manipulują liczmanami i podają rozwiązanie zagadki 

matematycznej  

 Układają sekwencje rytmiczne i realizują je ruchowo lub 

na instrumentach perkusyjnych 

 

 



Wiersz : 

,,LATO” Autor: Agata Dziechciarczyk 

Kocham lato, za słoneczne kolory 

Kocham lato za kapelusz słomkowy 

Kocham lato za góry i las 

Morze, piasek i przygód blask 

Latem bardzo dobrze jest 

Każde słowo każdy gest 

Mówi wszystkim w koło o tym 

Że już nadszedł czas spiekoty! 

Kocham lato za tęczę na niebie 

Kocham lato, bo wtedy mamy siebie 

Kocham lato, bo to czas swobody 

Na figle, psoty, każdy jest gotowy  

Latem bardzo dobrze jest 

Każde słowo każdy gest 

Mówi wszystkim o tym, że 

W lecie nikt nie nudzi się! 

Kocham lato za wszystkie podróże 

Za te małe i za te duże 

Kocham lato za słońce i deszcz 

Latem każdy szczęśliwy jest 

Latem bardzo dobrze jest 

Każde słowo każdy gest 

Mówi wszystkim w koło tak 

Ruszaj razem ze mną na szlak! 

 

 

Piosenka: 

,,Niech żyją wakacje 

 

Niech żyją wakacje  

Niech żyje pole, las  

I niebo i słońce  

Wolny swobodny czas. 

 



Gorące złote słońce  

na czarno nas opali  

w przejrzystej bystrej rzece  

będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje  

Niech żyje pole, las  

I niebo i słońce  

Wolny swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka  

i pajac i skakanka,  

będziemy się bawili  

od samiutkiego ranka. 

Niech żyją wakacje  

Niech żyje pole, las  

I niebo i słońce  

Wolny swobodny czas. 

 

Przyjaciel Tygryska w czerwcu: 

Dziękuje w modlitwie Panu Bogu za piękno stworzonego świata. 

Dziękuje Bogu za kolegów i koleżanki z grupy i z całego świata. 

Dopasowuje charakterystyczne przedmioty do dzieci z różnych 

krajów. 

Wzbogacanie słownika dzieci o słownictwo związane  z tematyką 

morską. 

Rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,  

doskonalenie techniki rachunkowej. Porządkuje liczebność 

zbiorów w ich 

 liczebności wzrastającej i malejącej. 

Opowiada o konsekwencjach nadmiernych kąpieli słonecznych. 

Mówi o wpływie świeżego powietrza na zdrowie człowieka. 

Cieszy się mówiąc o planowanych wakacjach rodzinnych. 

Swobodnie wypowiada się na temat planów i marzeń 

wakacyjnych. 

Poprawnie nazywa różne regiony Polski .Ukazanie piękna różnych 

stron Polski.   

 

 



Dzień Taty jest w czerwcu" 

 

 

I. Dzień Taty jest w czerwcu, to wie każdy z nas. 

By w domu radosnym był świętem  

i tata od rana pogodną miał twarz, 

zanućmy dla niego piosenkę. 

 

Ref. 

Ta piosenka jest dla taty. 

To piosenka zamiast kwiatów. 

To piosenka na Dzień Taty. 

Chcemy w niej wyrazić tacie miłość swą. 

 

Ta piosenka jest dla taty.  

To piosenka zamiast kwiatów.  

To piosenka na Dzień Taty. 

Chcemy w niej powiedzieć, że kochamy go! 

 

II. Pamiętaj o tacie choć moc pracy ma, 

pobawi się z tobą , pośmieje.  

Zabierze do zoo, na wszystkim się zna  

i zawsze jest z nim jak w niedzielę. 

 

III. Kochany jest tata to jasna jest rzecz,  

na rower cię weźmie, na lody,  

do lasu, na basen, zaprosi na mecz 

i z tatą smakujesz przygody. 

 

Ref. 

Ta piosenka jest dla taty. 

To piosenka zamiast kwiatów. 

To piosenka na Dzień Taty. 

Chcemy w niej wyrazić tacie miłość swą. 

 

 



Wiersz 

LATO  

Idzie lato po łąkach, 

W rękawie ma skowronka, 

A w kieszeni kapoty, 

Słońca dukacik złota. 

 

Włosy ma całe w rosie 

I piegów sto na nosie 

Łapcie plecione z łyka, 

Czereśni pół koszyka. 

 

Łany przed nim w pokłonie 

Szumiące chylą skronie. 

A ono jak źrebak młody 

Z wiatrem biegnie w zawody. 

 

Zmęczone, przed wieczorem 

Przysiada nad jeziorem 

I z zachwytem najszczerszym  

Słucha koncertu świerszczy. 

 

Z gabinetu logopedy…. 

 

Zachęcam do odwiedzenia profilu buba-gada-o-logopedii 

na Facebooku i Instagramie. Jako rodzice, możemy znaleźć tam 

mnóstwo praktycznych informacji dotyczących rozwoju mowy 

naszych dzieci. Na dziś wybrałam następujące: 

 

Umiejętności komunikacyjne czterolatka: 

- reaguje na swoje imię 

- zdaje bardzo dużo pytań, szczególnie zaczynających się od 

„dlaczego?”  

- bawi się w zabawy tematyczne 

- odpowiada adekwatnie na pytania 

- inicjuje zabawy i rozmowy 

 



- potrafi opowiadać o tym, co się działo 

- mowa jest zrozumiała 

- wymawia większość głosek, nie musi jeszcze mówić sz, ż, cz, dż                  

i r 

- nazywa relacje przestrzenne, może jeszcze mieć kłopot               

z relacjami czasowymi. 

 

 Niepokojące symptomy: 

- oddycha ustami 

- śpi z otwartymi ustami 

- ma problemy ze snem 

- zabawa jest mało urozmaicona, głównie to szeregowanie 

- ma kłopoty z nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi 

- ma trudności z kontaktem wzrokowym 

- mówi niewyraźnie 

- nie odpowiada na pytania 

- ma trudności z wypowiadaniem wyrazów z dwóch różnych 

sylab (np. BUDA) 

- ma cofniętą żuchwę 

- rodzic sygnalizuje, że dziecko jest nadpobudliwe, ma problemy 

z koncentracją 

 

 

Uwaga: Jakiekolwiek niepokojące symptomy zauważone u 

dziecka, nie muszą oznaczać zaburzeń. Warto jednak 

skonsultować je ze specjalistą. 

 

 

  


