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 W 

CZERWCU  

U WRÓBELKÓW 

 
PARA BUCH, KSIĄŻKA 

W RUCH  

– realizacja XIX Ogólnopolskiego 

Tygodnia Czytania Dzieciom „Cała 

Polska czyta o zwierzętach” 

 
Wróbelki: 

 utrwalimy prawa dziecka poprzez naukę piosenki oraz słuchanie bajki 

„Ty masz prawo – ja mam prawo”,  

 z pomocą nowych technologii Wróbelki wezmą udział w Tygodniu 

Czytania Dzieciom,  

 poznamy zwierzęta i postaramy się zrozumieć, co to jest tolerancja, 

 rozbudzimy zainteresowanie światem przyrody i zwierząt 

 poznamy zawód weterynarza 

 utrwalimy wiersz „Lokomotywa” Juliana Tuwima 
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Piosenka do nauki: 

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 

Mam prawo kochać i kochanym być 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

 

Dziecka prawa, poważna sprawa  

Dziecka prawa, to nie zabawa  
 

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

 

 

  

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci 

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci
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NADCHODZI LATO 

Wróbelki:  

 poznamy znaczenie wiatru w przyrodzie poprzez doświadczenia, filmy 

edukacyjne, piosenki i wiersze, 

 rozpoczniemy przygotowania do zbliżających się wakacji, nauczymy się 

piosenek oraz poznamy ciekawe miejsca w Polsce i na świecie 

 stworzymy zbiór ciekawych zabaw, które możemy wykorzystać podczas 

spędzania czasu wolnego 

 poznamy bogactwo letnich owoców: będzie kolorowo i smacznie 

 będziemy doskonalić umiejętność liczenia poprzez gry interaktywne 

LATO WOŁA NAS 

1. Czy wy wiecie, mamo tato, 

Że zaczęło się dziś lato? 

Więc spędzimy razem czas, 

Wiele przygód czeka nas! 

Ref. Lato, lato nas woła 

I świeci słońce dokoła 

Czeka już morze i las 

Lato, lato woła nas! 

2. Już walizki spakowane, 

Buzie całe roześmiane. 

Na wyprawę nadszedł czas, 

Wiele przygód czeka nas! 

3. Tata pyta: „Rety, rety, 

Gdzie podziały się bilety!” 

W końcu w drogę ruszać czas, 

Wiele przygód czeka nas! 
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WRÓBELKI W CZERWCU: 

 w ramach innowacji „Jedna rączka, druga rączka 

zakręcimy bączka” w dalszym ciągu będziemy rozwijać 

motorykę dużą i małą; 

 w ramach innowacji „O co prosi Ziemia? – zabawy 

ekologiczne z bohaterami bajek” przyjrzymy się życiu 

mrówek realizując temat „Tajemnicze i pracowite mrówki 

– przyjaciele Mai i Gucia”. 

 


