
Ogłoszenia przedszkolne 
 

4.06 (pn.)  DZIEŃ DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU.                               

O g. 9.30 życzenia dyrekcji i nauczycieli w Auli Najświętszej Rodziny. 

Świętowanie przygotowuje każda grupa indywidualnie. Z tej okazji 

planowane są również wyjścia do kina i teatru. 

 

7.06 (cz.) g.15.30 Zebranie Rodziców 

9.06 (sb) DZIEŃ RODZINY g.9.30 – 12.00 Mecz Piłki Nożnej Tatusiów              

o puchar przechodni Przedszkola Sióstr Nazaretanek („Orlik” TZN). Piknik 

w ogrodzie przedszkolnym. Więcej informacji na tablicach ogłoszeń. 

12.06 (wt.) g. 15.30 Msza Św. na zakończenie Roku Szkolnego w kościele             

pw. Najświętszego Ciała 

 i Krwi Chrystusa. 

13.06 (śr.)  Akademia Małego Naukowca. 

o g.15.30 Zakończenie roku w grupie „Przyjaciół Kubusia Puchatka” 

 

14.06 (cz.) g.9.30 Wyjście do teatru na spektakl pt. „Jaś i Małgosia” – 

„Przyjaciele Kubusia Puchatka” i „Przyjaciół Kłapouchego” 

 

15.06 (pt.) g.11.00 wyjście do biblioteki WOM – „Przyjaciele Królika” 

Zakończenie roku – „Przyjaciele Tygryska” 

19.06 (wt.) Wycieczka do Ogrodzieńca – „Przyjaciele Kubusia Puchatka”              

i „Przyjaciele Królika” 

19/20.06 noc w przedszkolu dla „Przyjaciół Tygryska” 

  

20.06 (śr.) Wycieczka „Przyjaciół Tygryska” – Spotkanie z alpakami 

21.06 (cz.) Zakończenie roku – „Przyjaciele Królika” 

22.06 (pt.) Wycieczka do Przybynowa – „Przyjaciele Kłapouchego” 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nr 10. Czerwiec, 2018 
 
 
 
 

przedszkolne 

nowinki dla całej 

rodzinki 



Drodzy Rodzice,  
 

 

Z kim nie rozmawiać by na korytarzach przedszkolnych 

o minionym roku, można  usłyszeć: „Trudno uwierzyć, ze 

to już, że tak szybko, że już wakacje” itd. 

Otóż to, czas po prostu mija. Możemy go wypełnić 

pośpiechem, zabieganiem o sprawy mało istotne. I tak 

minie. Możemy również poświęcić czas wartościom, ich 

przeżywaniu, budowaniu więzi, umacnianiu relacji. 

Za nami prawie 10 miesięcy… Wiemy, czym je 

wypełniliśmy? 

Przed nami czas odpoczynku, wspólnych dni i tygodni… 

One też miną, może więc zróbmy wszystko, by zapisały 

się znacząco w pamięci naszych najbliższych… 

 

 

 

 

Redakcja 

 

 

 

 



Przyjaciele Kłapouchego w czerwcu poznają 

 
Nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt) 

Przeliczanie w zakresie 4 

Bezpieczeństwo zabaw nad wodą  

Sposoby wakacyjnego wypoczynku (nad morzem, w górach) 

Wiadomości o zwierzętach kwiatach i owadach (las, łąka) 

 

Wiersz: 

 

Nad zieloną łąką  

Lecą dwa motyle 

Oj, bardzo się cieszą 

Że tu kwiatów tyle 

 

Cztery kolorowe 

Kwiaty zobaczyły. 

Nabrały powietrza 

Do czterech liczyły: 

- jeden, dwa, trzy, cztery. 

 

Piosenka: 

 

1.Błękitne niebo i złote słońce.     

Już czas zabawy z motylem na łące. 

 

Refren: Mamo i tato, spójrzcie już lato.   

             Mamo i tato, już lato. 

2.Kuszą zapachem kwiatki pachnące.   

Słychać bzyczenie pszczółek na łące.  

 

3.Hen, gdzieś wysoko frunie skowronek.    

Śpiewa o lecie dźwięki znajome.    

   

 



Przyjaciele Kubusia Puchatka w czerwcu poznają: 

 

 Ludzi różnych ras, określanie miejsc ich 

zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją 

 Zwyczaje ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) 

 Warunki życia na różnych kontynentach 

 Zabawy dzieci  z różnych regionów świata. 

 Liczebniki główne i porządkowe w zakresie dziesięciu 

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu 

 Właściwości fizyczne powietrza 

 W sposób bezpośredni lub pośredni, zmian 

zachodzących w przyrodzie w wybranych 

środowiskach (np.: lesie, na łące) 

 Charakterystycznych cech lata, np.: długie dni, 

wyższa temperatura; poznanie zjawisk 

atmosferycznych występujących o tej porze roku, 

np.: burzy, tęczy. 

 Odpowiednie zachowanie się podczas burzy, 

huraganu. 

 Zagrożenia związane z wakacyjnym odpoczynkiem 

 Przedmioty, które należy zabrać ze sobą na wakacje 

 

Wiersz: „Dzieci” 

Wszystkie dzieci na całym świecie 

są takie same. 

Lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

 



Wszystkie dzieci na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki, 

i byle kamyk, byle szkiełko 

biorą jak skarb do ręki. 

Podobno dzieci na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, nie w naszym mieście – 

to gdzieś za górą, za lasem... 

 

Piosenka: 

„Podajmy sobie ręce” 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 

A my tacy mali, mali jak kropelki. 

 

Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

W ogródku przed domem, na łące zielonej. 

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze. 

Pod gwiazda daleką, nad rzeczka i rzeką. 

 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka. 

Kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 

Ref: Podajmy sobie ręce... 

 

Choć nas czasem  dzielą niepotrzebne góry. 

Nieskończone drogi, zachmurzone chmury 

 



Przyjaciel Królika w czerwcu: 
Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: 

Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów 

na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – 

przygotowanie do czytania i pisania. 

Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw 

kierunków w przestrzeni i na kartce. 

Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią. 

Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy 

słuchowej wyrazów. 

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu 

hamak. 

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej 

wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach. 

Poszerzanie czynnego słownika dziecka. 

Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów  

i wyciągania wniosków na ich podstawie. 

Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi. 

Kształcenie świadomości posiadania równych praw. 

Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące 

pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić 

tym, co się posiada. 

Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość 

wszystkim. 

Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego 

święta. 

Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski. 

Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, 

wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego 

krajobrazu. 

Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego  

z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych. 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas 

zabaw ruchowych. 



Wiersz 

 „ Jedziemy na wakacje” 

 

Jedziemy na wakacje do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko o piękną pogodę. 

Jedziemy na wakacje nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze. 

 

Piosenka 

„ Podajmy sobie ręce” 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, mali jak kropelki 

 

Ref; Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, nad rzeczką i rzeką. 

Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. Ref…. 

 

Choć nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, zachmurzone chmury. Ref. ….. 

 



Przyjaciel Tygryska w czerwcu: 

DZIĘKUJE BOGU ZA KOLEGÓW I PRZYJACIÓŁ  

Z GRUPY. 

DOPASOWUJE CHARAKTERYSTYCZNE PRZEDMIOTY DO DZIECI Z RÓŻNYCH 

KRAJÓW. 

WYJAŚNIA ZNACZENIE SŁÓW PRZYJAŹŃ, PRZYJACIEL, KOLEŻEŃSKOŚĆ. 

RECYTUJE I ŚPIEWA WIERSZE I PIOSENKI POZNANE W PRZEDSZKOLU. 

TWORZY ZBIORY RÓWNOLICZNE I RÓŻNOLICZNE. 

ZNA CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY KRAJOBRAZU GÓRSKIEGO 

 I MORSKIEGO. 

DZIĘKUJE W MODLITWIE PANU BOGU ZA PIĘKNO STWORZONEGO ŚWIATA. 

OPOWIADA O KONSEKWENCJACH NADMIERNYCH KĄPIELI SŁONECZNYCH. 

MÓWI O WPŁYWIE ŚWIEŻEGO POWIETRZA NA ZDROWIE CZŁOWIEKA. 

SWOBODNIE WYPOWIADA SIĘ NA TEMAT PLANÓW  

I MARZEŃ WAKACYJNYCH. 

POPRAWNIE NAZYWA RÓŻNE REGIONY POLSKI. 

PORZĄDKUJE LICZEBNOŚĆ ZBIORÓW W ICH LICZEBNOŚCI WZRASTAJĄCEJ  

I MALEJĄCEJ. 

 

 

 WIERSZ: 

 

CHCĘ PODZIĘKOWAĆ CI BOŻE, 

ŻE WYMYŚLIŁEŚ ZBOŻE, 

ŻE ZŁOTE KŁOSY ZIARNA MAJĄ, 

KTÓRE SIĘ POTEM CHLEBEM STAJĄ. 

BOCHENEK CHLEBA PACHNĄCY, ŚWIEŻY 

ZAWSZE NA STOLE NASZYM LEŻY. 

ZA TO, ŻE NAM GO NIE BRAKUJE 

TOBIE CODZIENNIE BOŻE – DZIĘKUJĘ!!! 

 

PLUS 

 

WIERSZE I PIOSENKI DO LEGENDY O SMOKU WAWELSKIM - 

NA ZAKOŃCZENIE ROKU ORAZ UKŁADY TANECZNE DO 

POLONEZA, MANUETA I KRAKOWIAKA. 

 

 

 



Duża i mała motoryka – co powinno umieć dziecko  

3-letnie: 

- podskakuje 

- omija przeszkody 

- rzuca i kopie piłkę, próbuje ją chwytać 

- wchodzi po schodach, trzymając się poręczy 

- potrafi przejść kilka kroków na palcach 

- korzysta z urządzeń na placu zabaw 

- pewnie trzyma przedmioty w ręce w czasie chodzenia 

- stoi 2-3 sekundy na jednej nodze 

- używa łyżki, widelca. Potrafi pić z kubka 

- częściej biega niż chodzi 

- potrafi narysować kreskę pionową i poziomą 

- korzysta z toalety 

- potrafi jeździć na rowerku trójkołowym, biegowym 

- potrafi założyć i zdjąć majtki, spodnie, buty (np. na rzepy) 

- buduje wieżę z 8 elementów 

- myje i wyciera ręce 

 

5/6-letnie 

- nauka jazdy na rowerze 

- nauka jazdy na nartach, łyżwach 

- nauka pływania 

- nauka tańca 

- precyzyjne ruchy dłoni 

- samodzielność w samoobsłudze (ubieranie, rozbieranie, 

guziki, zamki, wycieranie ręcznikiem, próby wiązania 

sznurowadeł) 

- skacze na jednej nodze z drugą ugiętą do tyłu, 

sześciolatek nawet z zamkniętymi oczyma) 

- wchodzenie po schodach bez trzymania się poręczy, 

czasem nawet bieganie po nich 

 

 



Jak wspierać rozwój mowy dziecka od urodzenia? 

 

 mów, mów i jeszcze raz mów do dziecka 

 nie udziwniaj wyrazów, mów prawidłowym 

słownictwem, nie powtarzaj po dziecku słów 

błędnie wymawianych 

 recytuj wiersze 

 śpiewaj piosenki 

 opowiadaj dziecku co robisz, relacjonuj swoje 

czynności 

 czytaj krótkie wierszyki, książeczki od urodzenia 

 wspieraj się ilustracjami w książeczkach, wskazuj 

i mów, co to jest, używaj kart z obrazkami 

 zadbaj, by dziecko jak najczęściej widziało twoją 

twarz, kiedy mówisz 

 rozmawiaj z dzieckiem podczas czynności 

domowych, spacerów i zakupów  

 wyłącz telewizor i radio (dziecko do 2. Roku życia 

nie powinno mieć do czynienia z włączonymi 

mediami cyfrowymi 

 świadomie, celowo, w wyznaczonym czasie włączaj 

dziecku muzykę klasyczną, relaksacyjną, a także                  

z krótkimi wierszykami i piosenkami 

 zachęcaj dziecko do wypowiadania się  

 ucz dziecko odgłosów różnych zwierząt, maszyn 

czy narzędzi 

 baw się przed lustrem w śmieszne miny, 

wydawanie dźwięków czy odgłosów, ćwiczenia 

języka i warg 

 

 

 



Gry dla małych dzieci 

 
Na rynku dostępne są bardzo ciekawe propozycje gier 

już dla dzieci najmłodszych. Oczywiście przed ich zakupem 

warto poczytać instrukcje, kryteria wiekowe i popatrzeć na 

nie przez pryzmat zainteresowań i możliwości własnego 

dziecka. 

Gry planszowe zdecydowanie stanowią przeciwwagę dla 

„ przyklejenia” się dziecka do tabletu, smartfonu czy konsoli. 

Pozwalają uczyć się przestrzegania reguł, przyzwyczajają do 

życiowej prawdy „nie zawsze się wygrywa”. Przede wszystkim 

zaś dają szansę na wspólnie, rodzinnie spędzony czas. A to, 

jak wiemy, jest bezcenne… Przykłady gier: 

 

Wyścig Koty Janod –granica wiekowa wskazana 

jest dla dzieci powyżej 6. Roku życia, ale z powodzeniem 

grają już czterolatki, dobrze wykonana, świetne 

elementy. 

Mimiczne kalambury Janod – w grze mogą brać 

udział nawet 3-latki, mnóstwo śmiechu, pobudza 

kreatywność 

Pędzące żółwie Egmont – już sam tytuł jest 

zabawny, co dopiero przebieg rozgrywki 

Memo Smakowite marchewki Sevi– w tę grę 

możesz zagrać już z dwulatkiem. 

 

W sklepach z grami często można poprosić                     

o odpakowanie pudełka, zobaczyć elementy, dotknąć.  

Za nami Dzień Dziecka, ale przed nami wakacje, może 

warto pomyśleć o czymś, co zabierzemy ze sobą na urlop 

a co pozwoli nam spędzić czas absolutnie wyjątkowo… 


