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KALENDARIUM
Czerwiec
01 CZERWCA: ROZPOCZĘCIA
MIESIĄCA CZERWCA!
01 CZERWCA: Wycieczka niespodzianka z
okazji Dnia Dziecka!
02 CZERWCA: Wycieczka na Stadion Żużlowy
03 CZERWCA: Urodziny Borysa i Igora (KOTKI)
08 CZERWCA: Dzień Oceanów
09 CZERWCA: Wyjście do Muzeum - grupa MYSZKI
10 CZERWCA: Lekcja pokazowa z baletu o godz. 14:00
(KOTKI, MYSZKI)
10 CZERWCA: Nocka w przedszkolu (MYSZKI, KOTKI)
13 CZERWCA: Przedstawienie ,,Czerwony Kapturek" godz.
9:00
14 CZERWCA: Wycieczka do Straży Pożarnej
15 CZERWCA: Imieniny Oliwii (MYSZKI)
20 CZERWCA: Planetarium
21 CZERWCA: Pierwszy Dzień Lata
21 CZERWCA: Imieniny Alicji (MYSZKI)
22 CZERWCA: Zakończenie Roku Szkolnego godz. 15:00
23 CZERWCA: Urodziny Dominika (KOTKI)
24 CZERWCA: Imieniny Niny (MYSZKI)
27 CZERWCA: Urodziny Lei (KOTKI)
30 CZERWCA: ZAKOŃCZENIE MIESIĄCA CZERWCA!

MISIE

Zajęcia
programowe
Piosenka „Tańce połamańce”
ref.
Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy.
Moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też!
Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami
Zakręćmy bioderkami, a teraz podskok hej!
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i
nawet tańczy pies!
Ręka, ręka, do boku, do boku
Daszek, daszek - tuż przy oku!
ref.
Moja lewa noga tańczy, moja
prawa noga tańczy.
Moja lewa ręka tańczy i prawa
ręka też!
Zakręćmy bioderkami,
kołyszmy ramionami
Zakręćmy bioderkami, a teraz podskok hej!
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!
Ręka, ręka, na ramię, na ramię
Druga ręka, druga ręka - na kolanie!
ref.
Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy.
Moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też!
Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami
Zakręćmy bioderkami, a teraz podskok hej!

Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!
Ręka, ręka, na głowie, na głowie
Prawe ucho łapiesz moje a ja twoje!
ref.
Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy.
Moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też!
Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami
Zakręćmy bioderkami, a teraz podskok hej!
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!
Kolano, kolano, do góry, do góry
Prawa ręka, prawa ręka, łapie chmury!
ref.
Moja lewa noga tańczy, moja prawa noga tańczy.
Moja lewa ręka tańczy i prawa ręka też!
Zakręćmy bioderkami, kołyszmy ramionami
Zakręćmy bioderkami, a teraz podskok hej!
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!
Wszyscy razem, w koło! Raz i dwa wesoło!
Tańczą mali, tańczą duzi i nawet tańczy pies!

Piosenka „ Lato”
Co to jest lato?
Lato to pora roku, lato to wesołe słonko, makowe pola, kolorowe motyle.
Lato to zabawy w piaskownicy, spacery do lasu, wyprawy w Tatry.
Lato to obłoki, a nad obłokami, kolorowe latawce - Lato To WAKACJE

mgr Kamila Chmielarz

TYGRYSKI

Zajęcia
programowe
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!

mgr Mariola Korzeniewska

KANGURKI

Zajęcia
programowe
Wiersz „ Co robią latem dni tygodnia”

– Co wy na to, że już lato?
– Tydzień swoje dni zapytał.
Poniedziałek zsiadł z roweru.
– Radość dla kolarzy wielu!
Wtorek książkę czytał właśnie.
Mruknął tylko:
– Lubię baśnie!
Latawca puszczała Środa,
bo piękna była pogoda.
Czwartek rzekł:
– Ja wciąż maluję,
jak się świetnie w lesie czuję.
Piątek tylko machnął ręką:
– Chciałbym zagrać,
lecz nieprędko
znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale.
– A Sobota?
– Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
– Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie,
bo jest w kinie na animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie,
w poniedziałek się dowiecie.

mgr Weronika Wysocka

KOTKI

Zajęcia
Programowe
Wierszyki
Powolutku po cichutku pożegnania nadszedł czas.
Powolutku po cichutku tą piosenką żegnam Was.

Do widzenia, do widzenia, do miłego zobaczenia.
Do widzenia, do widzenia znów spotkamy się.
Do widzenia, do widzenia, do miłego
zobaczenia.
Do widzenia, do widzenia znów
spotkamy się.

Wierszyki na zakończenie:
Dzisiaj w przedszkolu gwar i gadanie,
Dzisiaj Myszek jest pożegnanie.
Szybko rok minął, ale co począć
Poloneza czas rozpocząć!
O jakże trudno rozstać się z Wami,
A już najwięcej żal Waszej Pani.
Młodsze dzieciaki będą tęsknić za Wami,
Ale żegnamy się z uśmiechami.
Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie przestajecie być dzieciakami

mgr Żaneta Jaworska
Martyna Mrugalska

MYSZKI

Zajęcia
programowe
Piosenka „ Ta sama chwila”
1. Już beztroski etap kończy się,
od września szkoła czeka mnie.
Przedszkola czas odchodzi w zapomnienie.
Kto tak piękne stroje zrobi nam
i pyszną kawę (dobrą radę) ma dla mam?
To wszystko dziś powoli jest wspomnieniem.
ref. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila...
2. Kto poranne łezki otrze nam,
z uśmiechem odda w ręce mam,
przytuli nas i weźmie na kolana?
Kto angielski akcent zasiał w nas
i motywował nas nie raz
ta Pani to (imię) ukochana! / to wszystko to nasza Pani ukochana!
ref. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila...

mgr Małgorzata Szewczyk
mgr Monika Wojciechowska

WARSZTATY
PLASTYCZNE

MYSZKI I MISIE
W czerwcu warsztaty plastyczne odbyły się dwa razy i wykonaliśmy podczas nich
następujące prace :
„Biedronka” - Latem chętnie spędzamy czas na świeżym
powietrzu, a tam na każdym kroku możemy spotkać wiele
owadów, które już wiosną obudziły się do życia. Przedszkolaki z
wielką chęcią poznają mieszkańców łąki i nie tylko. Na zajęciach
wykonaliśmy urocze biedroneczki. Użyliśmy zużytych rolek po
papierze toaletowym, bibuły, czerwonego i czarnego papieru
kolorowego, czarnej farby oraz ruchomych oczek.

„Statki” - Lato trwa ! Ciekawe jakie letnie
aktywności znają przedszkolaki. Większość z nich podczas wakacji
wyjeżdża nad morze i z wielką chęcią ogląda pływające po morzu
statki, żaglówki i inne atrakcje. Zajęcia plastyczne były świetną
okazją do stworzenia własnych kolorowych statków, które powstały z
kolorowego papieru, niebieskiej bibuły, słomek i wacików
kosmetycznych.

KOTKI, KANGURKI I TYGRYSKI
W czerwcu odbyły się trzy warsztaty plastyczne i wykonaliśmy podczas nich następujące
prace :
„Farby” - Tydzień pt. „Jestem malarzem” był dla nas bardzo kolorowym
i pełnym radości czasem. Mogliśmy bez ograniczeń rozwijać się
artystycznie i wykorzystać wiele pomysłów na zabawy z kolorami.
Każdy przedszkolak mógł na chwile zostać malarzem i stworzyć swoją
własną paletę farb. Do pracy plastycznej użyliśmy szablonu wyciętego z
brązowego papieru, żółtej bibuły, wacików kosmetycznych i farb.

„Lemoniada” - Lato! Lato! Lato czeka! ...Ufff,
jak gorąco ! A na upały najlepsza będzie zimna
lemoniada. Dzieci na wyciętych szablonach przykleiły wycięte
cytrynki i pokolorowały je kredkami na żółto, następnie przykleiły
słomki i za pomocą klocków stemplowały białą farbą kostki lodu.

„Słoneczko” - Z czym najbardziej kojarzy nam się lato ? Ze
słońcem ! Dzieci zrobiły piękne żółte słoneczka z bibuły i
kolorowego papieru.

Martyna Mrugalska

