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U JAGÓDEK W CZERWCU 
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1. Para buch, książka w ruch– realizacja XIX 

Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom  

„Cała Polska czyta o zwierzętach” 

 pixabay 

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 oraz przyrodnika.  

Zachęcamy do czytania wierszy i opowiadań, których bohaterami 

są zwierzęta oraz jak co roku „Lokomotywy” Juliana Tuwima.   

 

pixabay 



3 
 

 

 

W tym tygodniu 

porozmawiamy 

 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. 

  

https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka/Dla-dzieci 
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2. Nadchodzi lato…  

W tym temacie wspólnie: 

- poprzez doświadczenia, filmy edukacyjne, piosenki 

 i wiersze poznamy znaczenie wiatru w przyrodzie  

- przygotujemy się do zbliżających się wakacji, nauczymy 

się piosenek oraz poznamy ciekawe miejsca w Polsce i na świecie 

- stworzymy książeczkę zabaw, które możemy wykorzystać podczas spędzania czasu 

wolnego  

- poznamy bogactwo letnich owoców: będzie kolorowo i smacznie oraz doskonalić 

będziemy mierzenie różnych przedmiotów 

Idą wakacje – Majka Jeżowska 

Pracowałeś prawie rok, oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 

By wyjechać gdzieś stąd 

Musisz w końcu zresetować się, spakowana walizka dawno w kącie jest 

Wszyscy już czują że 

Ida wakacje, ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje, czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje, dzikie noce słodkie dni 

To co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

Możesz jechać dokąd chcesz, morze, góry, mazury 

Kraków, albo Hel, wszędzie tam cudnie jest 

Nawet gdy na niebie słońca brak 

Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 

Życie znów nabiera barw 
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Drodzy Rodzice, 

 dziękujemy za owocną współpracę w roku szkolnym 

2019/2020, a szczególnie w tak trudnym czasie – 

epidemii wirusa. Życzymy wszystkim udanych wakacji. 

Do zobaczenia. 

A Wam kochane Jagódki, 

 dziękujemy za ciężką pracę i Wasz uśmiech.  

Odpocznijcie i wracajcie pełni sił do nowych wyzwań. 

 

 
 

 

Pozdrawiamy słonecznie 

 

Pani Asia, Pani Ela, 

  

UDANYCH 

WAKACJI 


