
Pożegnania nadszedł czas 

15.06.2020 – 19.06.2020r.  

 

 

1. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej „Wakacje”.  

 

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 

morze i plaża, konie, biedronki! 

  

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 

przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 

dwie karuzele, miś i huśtawki. 

  

Chętnie wrócimy do naszej pani 

z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu. 

  



Będziemy liczyć białe muszelki, 

poznamy nowe, ważne literki, 

a ten, kto butów sam nie sznuruje, 

w mig się nauczy! Ja już sznuruję! 

 

Rozmowa kierowana na podstawie wysłuchanego utworu  

 

2. Praca plastyczna-  „Lody”.  

 

Potrzebne będą płatki kosmetyczne, kolorowy blok, farby plakatowe, i brokat jeśli jest 

w domu. 

 

 
 

 

3. Posłuchaj piosenki „Niech żyją wakacje” dostępnej pod linkiem: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo


 

4. Spróbuj zapamiętać wiersz  "Lato, lato, co Wy dzieci na to?"  

 

Słonko mocniej grzeje 

zieleni się las, 

woła wszystkie dzieci 

już wakacji czas. 

 

Misio się opala i laleczka też, 

nawet ze swej norki 

wyjrzał mały jeż. 

 

Lato, lato, co wy dzieci na to, 

lato, lato przyszło do nas już. 

 

Czas już na wakacje, 

na wakacje czas, 

odwiedzimy rzekę, 

odwiedzimy las. 

 

Zabierzemy misia i laleczkę też, 

tylko w swojej norce 

pozostanie jeż. 

 

Lato, lato, co wy dzieci na to, 

lato, lato przyszło do nas już. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. To co dzieci uwielbiają! Zrób pyszne truskawkowe lody.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3fU1DUmF8o  

 

 

 
 

6. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”.  

 

Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. Najpierw 

musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach, w potrzebne nam rzeczy: zabieramy, 

ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę. Uwaga wyruszamy,  najpierw jedziemy w 

góry, musimy się na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, wiec dużo nas to sił 

kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy naśladować ruchem, 

tak jakby wykonywało się te czynności). Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i 

karmimy koniki i krówki (dziecko naśladuje ruch koszenia trawy – rodzic 

demonstruje). Po takiej wycieczce wracamy do przedszkola, zdejmujemy ciężki 

plecak i kładziemy się na dywanie i głęboko oddychamy (w tle słychać szum fal).  

 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n3fU1DUmF8o


7. Żeby być silnym i zdrowym jak ryba, trzeba owoce jeść i warzywa”- poćwicz wraz z 

rodzicami do piosenki „Jarzynowa gimnastyka”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs  

 

 
 

8. Zabawa rytmiczno-ruchowa ,,Oto Morze Bałtyckie jest”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gsm9znBUjZc-  

 

 
 

9. Praca plastyczna ,,Pocztówka z wakacji”  

 

Stwórz własnego pomysłu pocztówkę z wakacji. 

 

Technika pracy : dowolna. Liczy się pomysł. 

 

Przykładowe prace: 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs
https://www.youtube.com/watch?v=gsm9znBUjZc-




 
 

 

10.  Kolorowanka  

 



 


