
Poniedziałek 29.06. 2020 Temat: Nasze zabawy. 

1. Z czym kojarzy ci się lato? - film edukacyjny, rozwiązywanie zagadek,  rozwijane 

umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

Drogie Dzieci, czy znacie odpowiedzi na te zagadki? Powiedzcie, z czym kojarzy Wam się 

lato? Gdzie spędzicie tegoroczne wakacje? 
https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4 

 

2. Letnie sporty i zabawy – prezentacja multimedialna, propagowanie zabaw na świeżym 

powietrzu, rozwijanie sprawności ruchowej, poszerzanie słownictwa. 

 Oto propozycje letnich zabaw i sportów – skorzystajcie z nich podczas wakacji. Pamiętajcie 

o zachowaniu bezpieczeństwa. 

https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw - prezentacja 
https://www.ciuciubabka.net/2014/10/pirackie-skarby-morskie-gry-i-zabawy.html - zabawy piratów 

 

3. Letnia lemoniada – praca plastyczna – rozwijanie motoryki małej, kreatywności 
http://pitterpatterart.com/craft-time-paper-lemonade/ 

 

 

 

Wtorek 30.06.2020 Wakacje! 

1. Lato wreszcie, U. Kozłowska – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści 

Już walizki w bagażniku, 

torba, plecak, pięć koszyków... 

Czy na pewno wszystko mamy?! 

Bo za chwilę wyjeżdżamy! 

Tata juz przy kierownicy, 

denerwuje się i krzyczy. 

Szkoda przecież każdej chwili! 

- Jedźmy w końcu moi mili! 

 

Lato, lato, lato wreszcie 

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Wszyscy więc wsiadają prędko: 

Dziadek Władek z wielką wędkę, 

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek, 

Mama (niosąc stos kanapek) 

Moja siostra z parasolką 

i braciszek z deskorolką, 

potem ja z piłkami dwiema... 

lecz juz dla mnie miejsca nie ma! 

 

Lato, lato, lato wreszcie, 

Czy będziemy siedzieć w mieście? 

 

Tata mówi: - Nie ma strachu, 

jeszcze miejsce jest na dachu. 

Wiec mi trochę zrzedła minka: 

- Ja na dachu? Ja... dziewczynka? 

Tata tylko kręci głową: 

- Cóż za pomysł, daję słowo?! 

Oj! Córeczko moja mała 

coś ty sobie ubzdurała? 

 

 

- Lato, lato, lato wreszcie, 

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Już na dachu stos bagaży, 

a ja uśmiech mama na twarzy. 

Siedzę sobie obok mamy 

no i wreszcie wyjeżdżamy! 

Słońce nam wskazuje drogę- 

już doczekać się nie mogę! 

Wiem, że w dali na nas czeka 

Las szumiący, łaka, rzeka... 

 

 

 

 



2.  Hej, przedszkole ukochane – piosenka na pożegnanie przedszkola 

Drogie Stokrotki, po wakacjach będziecie już uczniami klasy I. Z tej okazji dedykujemy Wam 

piosenkę pt.: Hej, przedszkole ukochane. 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

3. Lista wakacyjnych zadań – rozwijanie kreatywności i zainteresowań dzieci. 

Drogie Dzieci, aby wakacje były udane powinniście: 

• zjeść lody; 

• wylegiwać  się na słońcu; 

• urządzić piknik; 

• zobaczyć tęczę; 

• puścić latawiec; 

• pójść na wycieczkę do lasu; 

• zbierać polne kwiaty; 

• zjeść gofry; 

• poszukać czterolistnej kończyny; 

• puszczać bańki mydlane; 

• zobaczyć zachód słońca; 

• biegać boso po trawie; 

• zbudować „bazę” na podwórku; 

• czytać książki; 

• spotkać się z najlepszym przyjacielem 

… i beztrosko się bawić ☺ 

 

 

 

 

Pozdrawiam wakacyjne ☺ 

Paulina Rosiak 


