
Serdecznie Witamy w kolejnym tygodniu pod hasłem 
Wakacyjne podróże.
Zachęcamy Was kochane do rozwiązywania kolejnych zadań
i zabaw do których możecie zaprosić swoje rodzeństwo oraz
rodziców. Zachęcamy również do przesyłania zdjęć na naszą
stronę grupową lub stronę przedszkola. Pozdrawiamy
gorąco :)
Wasze panie :)

Poniedziałek   8.06.2020 r.  

Porozmawiaj z mamą lub tatą  na temat ciekawych miejsc, które warto zwiedzić 
podczas wakacji. Powiedz, gdzie chciałbyś pojechać i co zwiedzić. Pooglądaj 
wspólnie z mamą lub tatą mapy i albumy o Polsce.

Wakacyjne przesyłki- Dla każdego dziecka : 3 pocztówki, mazaki, nożyczki, koperta. 
Narysuj mazakami na pocztówkach linie, rozetnij pocztówki wzdłuż linii, pomieszaj 
wszystkie części pocztówek razem. Następnie ułóż każdą pocztówkę osobno. Po 
zakończeniu włóż pocięte pocztówki do koperty.

Posłuchaj  piosenki pt. „ Lato w kawiarence”

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs

Lato w kawiarence

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence,
Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.
I zaprasza na wakacje teraz, już!

Ref:
Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas!
Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.
Na mchu i cieplej trawce przy tobie poleżeli.
Na ptaki popatrzyli i wracać stad nie chcieli.
Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.
Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury.

2. Już wola do nas lato, kapelusz ma na głowie.
I niesie dla nas lody w polewie malinowej!
„Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!”.

Ref:
Lato, ach, lato…..



3. I letnia dyskoteka wesoło nas zaprasza.
Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze!
Bo wakacje to atrakcje – teraz, już!.

Ref:

Porozmawiaj z mamą  na temat piosenki : O czym jest ta piosenka? Z czym kojarzą 
nam się wakacje? Gdzie zaprasza nas lato, o którym jest mowa w piosence? Gdzie 
jeszcze możemy spędzać wakacyjny czas ?

Wiersz „Letnie wakacje”

Kiedy są wakacje
I nie pada deszcz,
Możesz gdzieś wyjechać,
Jeśli tylko chcesz.
Kiedy są wakacje- 
Morze, góry, las,
Gdzie tylko się znajdziesz,
Miło spędzisz czas.
Latem 
Złociste promienie
Słońca
Padają na ziemię
Popatrz- 
Rozwiały się chmury,
Baw się
i nie bądź ponury!
Morze- 
Muszelki i piasek,
Góry
Lub łąka za lasem,
Warmia- 
Czekają jeziora,
Lato- 
Już wyjechać pora!

Pytania do wiersza: O jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje? Co można robić, 
kiedy są wakacje? Następnie dziecko rysuje na kartce papieru obrazek, który kojarzy 
się ze słowem WAKACJE.

Zajęcie plastyczne pt. „Wakacyjna wyprawa.”
Namaluj  obrazek używając farb ( jasnych kolorów, możesz je pomieszać i stworzyć 
inny kolor).



Zapraszam do zabaw ruchowych:

 Zabawa orientacyjno- porządkowa pt. „ Podróż samochodem”
Dziecko trzyma w rękach krążek lub klocek- kierownicę. Gdy rodzic uniesie do góry 
zielony klocek dzieci- samochody jadą, gdy rodzic uniesie czerwony klocek do góry 
samochody się zatrzymują i wjeżdżają do garażu.

Zabawa bieżna pt. „ Samolot”
Rodzic włącza nagranie dowolnej skocznej muzyki. Gdy muzyka gra dziecko biega z 
rozpostartymi ramionami naśladując lot samolotu. Na przerwę w nagraniu, dziecko 
zatrzymuje się i kuca- ląduje. 

Ćwiczenia tułowia pt. „ Spływ kajakiem”
Dziecko i rodzic( lub brat, siostra) siadają na przeciwko siebie, tak aby stopy się 
stykały. Trzymają razem klocek i przechylają się raz do przodu, raz do tyłu. 

Karta pracy dla dzieci, które posiadają książki: Kp, cz5, nr 66
Karta pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:





Wtorek    9.06.2020 r.  

Ćwiczenia gimnastyczne – Gimnastyka dla smyka:
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8 

Posłuchaj  opowiadania pt. „ Bursztynek”

Kiedy zbliża się wakacje, wszyscy się cieszą, a najbardziej słońce. Każdego ranka 
budzi się coraz wcześniej i świeci radośniej. Ledwie wstanie, zagląda w okna
 i zachęca do zabawy. Niewątpliwie z tego właśnie powodu dzieci w przedszkolu 
Olka i Ady bardzo uważnie słuchały bajki, którą czytała im pani. 
- Widzę, że nie możecie się doczekać wakacji- powiedziała pani, zamykając książkę.
- Nie możemy!- Przyznał Marek. - Tata obiecał, że w tym roku pojedziemy w góry, 
bo rok temu byliśmy nad morzem i spiekłem się na słońcu. Wyglądałem jak spalony 
naleśnik. Ledwie przeżyłem- dodał z dumą.
Marek oczywiście przesadził. Dzieci pamiętały, że przywiózł z wakacji piękną 
opaleniznę. Na pewno nie przypominał spalonego naleśnika. 
- Ja przywiozłam znad morza muszlę, w której coś szumi- przypomniała Jola.
- Co szumi? Wiatraczek?- zainteresował się Olek.
- Nie wiem, nie sprawdzałam.
Pani wyjaśniła, że w muszli szumi morze, ale nie wszyscy w to uwierzyli. Przecież 
niemożliwe, żeby morze zmieściło się w jednej muszelce. 
- A ja znalazłam na plaży bursztyn z zatopionym komarem. Noszę go ze sobą od 
powrotu z wakacji- powiedziała Ola i pokazała dzieciom żółty, przezroczysty 
bursztynek z nieruchomym komarem w środku. Wydawało się, że śpi w lśniącej, 
bursztynowej bańce jak śpiąca królewna w królewskim łożu. „ Jak on  wszedł do 
środka?”- Zastanawiał się Olek.



Przypomniał sobie o komarze zatopionym w bursztynie dopiero po powrocie do 
domu. W przedszkolu tyle się działo, że nie zdążył porozmawiać o nim z Olą. 
- Pytasz, jaki komar znalazł się w środku? - tata przerwał pracę nad projektem hali 
dworca kolejowego.
- To wyjątkowo ciekawa historia. Brzmi jak bajka, ale jest najprawdziwszą prawdą.
Do pokoju przybiegła Ada.
- Ja też chcę posłuchać bajki-Ada położyła się na kanapie.
- Tata mówi, że to prawda, nie bajka- sprostował Olek.
- To chcę posłuchać nie bajki – upierała się Ada.
- Drogie dzieci, proszę o głos- przerwał spór tata.- Było to bardzo dawno temu, przed
milionami lat. Nad Morzem Bałtyckim szumiały gęste lasy. Szuuu, szuuu, 
szuuu...Wiatr od morza kołysał gałęziami pradawnych sosen i wysokich paproci. 
Pewnego słonecznego dnia mały komar usiadł na pniu drzewa. Sądzę, że chciał 
chwilę odpocząć i lecieć dalej. Niestety wpadł w pułapkę. Z pęknięcia na pniu 
wypłynęła gęsta, lepka żywica. Ciężka kropla spłynęła na naszego komarka i oblepiła
go dookoła. Dostał się w sam środek kleistej kropli, która zastygła i stwardniała. 
Pewnego razu sztorm powalił nadbrzeżne drzewa. Kropla chlup!, wpadła do Bałtyku.
Morska woda chłodziła ją i obmywała, aż któregoś dnia wyrzuciła na plażę.
Znalazła ją Ola z przedszkola i zawołała: „ Hura! Znalazłam bursztyn!”. Zabrała go 
do domu, żeby pokazać w przedszkolu. W środku jej bursztyny mały komar śpi 
głębokim snem i cieszy oczy. 
Do pracowni zajrzała mama. To, co zobaczyła, nie ucieszyło jej oczu. Ada smacznie 
spała, zwinięta w kłębek.
- Dlaczego uśpiliście Adę? Wyśpi się w dzień, a potem w nocy będzie rozrabiała.
Jakoś nie mogła uwierzyć w to, że nikt Ady nie usypiał, ani w to,że zaraziła się snem 
od komara sprzed milionów lat. 

Porozmawiaj na temat opowiadania z rodzicem , przyjrzyj się obrazkom, 
odpowiedz na pytania: O czym rozmawiały dzieci w grupie? Co zdarzyło się rok 
temu na wakacjach? O czym tata opowiadał Olkowi? Jakie inne skarby można 
znaleźć w morzu lub na plaży?( np. rafę koralową, muszle, perły).
Poproś rodzica lub jeśli już potrafisz przeczytaj tekst w książce.



Zapraszam do ćwiczeń gimnastycznych na świeżym powietrzu:)

Zabawa ruchowa z elementem skłonu- Przejdź pod przeszkodą
Do tego ćwiczenia będzie potrzebna skakanka lub sznurek, nagranie dowolnej 
muzyki. Poproś rodzica, aby przywiązał skakankę ( sznurek ) w dwóch miejscach. 
Twoim zadaniem będzie maszerować tak długo, aż usłyszysz przerwę w nagraniu 
muzyki, wtedy musisz przejść pod skakanką tak, żeby jej nie dotknąć. 

Zabawa ruchowa z elementem przeskoku- Nad strumykiem
Do tej zabawy potrzebna będzie gazety lub kilka arkuszy papieru. 
Zgnieć gazety i uformuj z nich kule, następnie rozłóż je na podwórku. 
Następnie biegaj wokół nich, na klaśnięcie w dłonie rodzica twoim zadaniem będzie 
przeskoczyć nad kulami- strumykami.



Karta pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp. cz 5, nr 67
Karta pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:



Karty pracy dla wszystkich chętnych dzieci:



Pokoloruj obrazek.



Środa   10.06.2020  

Zapraszam do zabawy obrazkami – Ubrania na letni wypoczynek. Poniżej 
umieszczone są różne obrazki ubrań. Waszym zadaniem będzie wyciąć wszystkie 
obrazki, podzielić je na dwie części. Na ubrania, które możemy nosić w mieście i na 
te które możemy nosić na wsi. Następnie przykleić je na dwóch białych kartkach. 
Miłej zabawy :)



Zabawa figurami- Żaglówki
Do tej zabawy potrzebne będą figury geometryczne, które znajdują się w waszej  
wyprawce  lub poniżej. ( koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty w kolorach żółtym, 
zielonym i niebieskim) oraz nożyczki. Wytnij figury lub wypchnij z wyprawki.Ułóż 
żaglówkę z figur geometrycznych, jeśli będziesz miał problem poproś rodzica aby 
ułożył Ci wzór żaglówki. Następnie przelicz wszystkie figury geometryczne i je 
nazwij. Powiedz, których figur jest najwięcej.





Zapraszam do zabawy matematycznej – Letnie ogrody
Projektowanie rabatki kwiatowej- sadzenie kwiatków.
Wspólnie z rodzicem nazwijcie figury, które są poniżej nazwami kwiatów np. koło-
słonecznik, trójkąt- róża, kwadrat- dalia, prostokąt- piwonia,pokoloruj je i wytnij. Na 
białej kartce z bloku technicznego narysujcie dwie linie poziome, które będą rabatką 
na której będziecie sadzić kwiatki. Następnie mama lub tato mówi: na pierwszej 
rabatce wyrosły małe czerwone róże i wielkie czerwone róże. Waszym zadaniem 
będzie ułożenie kwiatów z figur według instrukcji rodzica. Na drugiej rabatce ułóżcie
kwiaty według własnego pomysłu.

Zapraszam do zabawy ruchowej link poniżej:)

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 



Karty pracy dla dzieci,które posiadają książki: kp,cz.5, nr 68,69
Karty pracy dla dzieci,które nie posiadają książek poniżej:





Piątek, 12.06.2020

Ćwiczenia poranne

- zabawa orientacyjno-porządkowa „Podróż samochodem”:
„zamień” się w wymarzony samochód, Gdy mama lub tata podniosą rękę do 
góry- poruszaj się po całym pokoju i wydawaj odgłosy samochody. Gdy rączka 
będzie na dole - wjeżdżasz do garażu (zatrzymujesz się i milkniesz).

-”Samoloty”:
włącz nagranie ulubionej muzyki. Gdy leci muzyka „zamień” się w samolot i 
lataj po całym pokoju, gdy muzyka ucichnie zatrzymaj się i przykucnij (ląduj).

- ćwiczenia mięśni brzucha „Rowerek”:
połóż się na plecach i unieś nogi. Poruszaj nimi w górze, naśladując 
pedałowanie na rowerze.

- ćwiczenia relaksujące „Na szlaku”:
maszeruj po cichutku. Wdychaj powietrze nosem, jednocześnie unosząc 
ramiona. Wydychaj powietrze ustami, opuszczając ramiona.

Lato i letnie zabawy – rozwiązywanie zagadek.

Co to za pora roku,
gdy słonko mocno świeci,
a na wakacje w różne strony
wyjeżdżają dzieci? (lato)

Plastikowe, kolorowe,
rybki, gwiazdki, kaczki, misie.
W piaskownicy jest ich dużo,
każda przydać może ci się. (foremki do piasku)

Gdy wiatr jest na dworze,
on unosi się w górze.
Biegniesz z nim po trawie
i trzymasz na sznurze. (latawiec)



Podróżnicy i ich bagaż.

Przyjrzyj  się proszę ubraniom w kółkach. Są tam przede wszystkim letnie 
ubrania które nosimy.... (tak!latem!). Co tam mamy – wymień.
Ale popatrz dobrze... ktoś zrobił małego psikusa i mamy tam kilka rzeczy 
jesienno-zimowych. Wykorzystaj tę kartę – wydrukuj ją i skreśl te rzeczy.
Jak już to zrobisz, to wybierz sobie kilka słów które pięknie podzielisz na 
głoski.
Młodsze dzieci dzielą słowa na sylaby. Powodzenia!



Wakacyjna walizka.

Dzieci, które posiadają książki, odnajdują w wyprawce kartę nr 24. 
Potrzebne ci będą klej, nożyczki i naklejki (z wyprawki).

– wytnij kształt walizki,
– składaj walizkę kierując się instrukcją,
– sklejaj ze sobą właściwe części,
– wyszukaj w naklejkach takie obrazki, które mogłyby dekorować walizkę 

prawdziwego podróżnika i naklej je w wybranych miejscach na walizce.

Młodsze dzieci, wycinają kształt walizki, malują ją farbami i przyozdabiają.
Także starsze mogą wykonać sobie tę walizkę :)
(ostatnia strona)

Wspólne zabawy.

Jeśli to możliwe, wybierz się ze swoją rodziną na pieszą wycieczkę w twoje 
ulubione miejsce. Korzystaj ze słonecznej pogody i baw się dobrze. Inicjuj 
zabawy. Nie pozwól by mama i tata siedzieli na ławeczce. Zaproś ich do 
wspólnej zabawy.

                                                                            Pozdrawiam  :)




