
CO WYDARZY SIĘ U ŻABEK 

W  CZERWCU? 

 

XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM 

„Cała Polska czyta zwierzętach” 

 W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, Tydzień Czytania 

zorganizujemy w przestrzeni wirtualnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 

Szczególnie ważne jest zainteresowanie dzieci światem zwierząt oraz poznawanie 

zawodu weterynarza i przyrodnika. Zachęcamy do czytania wierszy i opowiadań, 

których bohaterami są zwierzęta, a na koniec tygodnia zachęcamy rodziców do 

przeczytania dzieciom „Lokomotywy” Juliana Tuwima. 

1. DZIECI CAŁEGO ŚWIATA 

 

W pierwszym tygodniu czerwca dzieci zapoznają się z prawami  

i obowiązkami dzieci na całym świecie. Wysłuchają piosenki O prawach 

dziecka. Dowiedzą się, co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, 

dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne. Zapoznają się z zabawami 

dzieci z różnych stron świata oraz wezmą udział w akcji „Cała Polska 

czyta o zwierzętach”. Będą rozwijać kompetencje językowe poprzez 

analizę i syntezę głosek i sylab w słowach.   

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

    

                                     

https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/ 

https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/


Piosenka o prawach dziecka 

 
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. 
 

Mam prawo śnić 
Mam prawo być inny 

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny. 
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 
 
 

2. Początek lata z Akcją Czytelniczą „Czytające przedszkole” 

 

W kolejnym tygodniu czerwca dzieci będą rozwijać zainteresowania 

przyrodnicze związane ze zbliżającą się porą roku - latem. Będą tworzyć 

zbiory zwierząt zgodnie z podanymi kategoriami, porównywać ich liczbę 

w zbiorze, słuchać opowiadań i wierszy. Wszyscy przygotujemy się do 

zbliżających wakacji i pożegnamy z przedszkolem. 

„Po łące biega lato”-piosenka 

Po łące biega lato 

Uwija się jak bąk. 

„Dzień dobry” mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

Pomaga lato pszczołom, 

Na kwiatach też się zna.                                                                                                                                                      
Uśmiecha się wesoło                                                                                      
https://przedszkouczek.pl 
I w berka z wiatrem gra! 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

https://przedszkouczek.pl/


Gdy lato jest zmęczone, 

W szałasie sobie śpi 

I we śnie gra w zielone, 

Bo łąka mu się śni. 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

 
                                                              

WAKACJE! 
 
 
Kończą się już zajęcia  
wakacji nadszedł czas.  
Żegnamy wszystkie dzieci,  
już opuszczamy Was...  
Żegnamy już Przedszkole, 
 zabawy kończą się,  
a po wakacjach,  
w szkole będziemy uczyć się. 
 A gdy już w przyszłym roku  
nie będzie tutaj Nas,  
wspomnimy to przedszkole  
a Wy wspomnicie Nas.  

 

Przedszkola czas już minął 

Przedszkola czas już minął i jest nam jakoś smutno,  

a nasza pani w kącie łka, bo rozstać nam się trudno. 

Patrzymy na nią z żalem tak, a w oczach pełno łez. 

Jesteśmy znowu w sali, gdzie wspomnień tyle jest. 

 

W jednym uścisku złączmy dłonie, niech wszystkie panie przyjdą też. 

I tak się wspólnie pożegnamy, przedszkola nadszedł kres. 

 

 W serduszkach naszych pamięć tkwi o dniach spędzonych tutaj. 

Tak dobrze razem było nam w przedszkolnych ciepłych murach. 

W przedszkolu to ostatni dzień, rozstania nadszedł czas  

i powolutku, cicho, już opuszczamy Was. 

 

 


