
 
 
                 

Kochane Dzieci!  
To juŜ ostatnie dni naszych wspólnych zabaw.  Miło było 
zobaczyć Was na  fotografiach - wasze zabawy, prace 
plastyczne. 
Drodzy Rodzice! 

Dziękujemy Wam za to, Ŝe w czasach nauki na odległość 
przyczyniliście się do kontynuowania procesu nauczania 
swojego dziecka.  
 
śyczymy wszystkim  wspaniałych, słonecznych i spokojnych wakacji.  
Do zobaczenia w przedszkolu. 
                               Pozdrawiamy Was cieplutko 
                                               Pani Iwona, Pani Dorota i Pani Ania 

 

"PoŜegnania nadszedł czas"  -  nasze propozycje na ostanie dni  

     PONIEDZIAŁEK – 22.06.2020 
 
 I 1. Gimnastyka poranna 
     Pomoce: gąbka do kąpieli. 
      
* " Podrzuć, klaśnij i złap" . 
Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Na sygnał rodzica zatrzymuje się, podrzuca gąbkę prawą 
ręką, wykonuje jedno klaśnięcie i chwyta gąbkę obiema rękami. Utrudnienie zabawy - dziecko 
wykonuje dwa szybkie klaśnięcia itd. 
      
* " Podnieś skarb".   
Dziecko maszeruje, na sygnał rodzica wykonuje skłon z wyprostowanymi nogami, kładzie gąbkę na 
podłodze, liczy do trzech i ją podnosi.   
      
* " Czas wakacji" . 
Dziecko w siadzie prostym kładzie gąbkę na głowie. Odwraca głowę w prawą i w lewą stronę, 
wypowiadając: "tik - tak, tik - tak". Na sygnał rodzica przechyla głowę do przodu i zrzuca gąbkę na 
nogi. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
    
  * Zabawa uspokajająca. 
Dziecko maszeruje po obwodzie koła z gąbką połoŜoną na głowie. W czasie marszu głośno liczy do 
sześciu. Na "sześć" dziecko podskakuje i zmienia kierunek marszu. 
    
 2. Zabawa "Co ci to przypomina?" . 
Rodzic czyta dziecku fragment znanego mu utworu. Zadaniem dziecka jest podanie tytułu, imion 
głównych bohaterów i jakie było zakończenie utworu. 
  
  
 

KRASNOLUDKI 



   Ćwiczenie relaksacyjne "MasaŜ wodny".    
Dziecko siada za rodzicem w siadzie skrzyŜnym. Rysuje na plecach rodzica, kreski: pionowe, 
poziome, linie faliste, stuka opuszkami palców itp. Na koniec masaŜu naśladuje strząsanie wody z 
rąk. Później rodzic robi masaŜ wodny dziecku. 
 
    KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 69. 

II 1. " Gdzie pojadę na wakacje?" - zabawa z figurami geometrycznymi. 
   Pomoce: figury geometryczne małe i duŜe (koła, kwadraty, trójkąty, prostokąty).    
Dziecko wykonuje z figur geometrycznych obrazki, które przedstawiają miejsca, gdzie dziecko 
chciałoby pojechać na wakacje.    

   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Zabawa "Letnie zabawy".  
Dziecko naśladuje zabawy na powietrzu podane przez rodzica, np.: pływanie, grę w piłkę, 
budowanie z piasku... 

   KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 70, 71.    

 
  2. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza L.Marjańskiej " Lato" . 
 
 
 
 
 
        

         
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowa na temat wiersza: 
       - Gdzie wleciał chrząszcz? 
       - Co robi chrząszcz? 
       - Co robi słowik, a co Ŝaby? 

                   Lato 

       W złoty gąszcz 

       wleciał chrząszcz, 

       buczy. 

       Słowik śpiewać się uczy. 

       Wstaje ochoczo, 

       Ŝaby rechocą, 

       nad nimi komar bzyka. 

       I to jest właśnie muzyka. 

 



       - Gdzie bzyka komar? 
       - Dlaczego autorka te wszystkie odgłosy nazwała muzyką?  

       Dziecko powtarza za rodzicem trudne do wymówienia słowa: 
         gąszcz, chrząszcz, ochoczo, rechocą, bzyka, muzyka.  

     
 
       Dziecko naśladuje głosy wymienionych zwierząt na przemian głośno i cicho: 
         - chrząszcz - bu, bu, bu  

         - słowik - tirli-tipli, tirli-tipli  

         - Ŝaby - rege-rege-kum 

         - komar - bzzy-bzzy… 

 

 

 

           
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabawa "Chrząszcz".   
Dziecko chodzi w pomieszczeniu. Na hasło: "chrząszcz", dziecko naśladuje w dowolny sposób 
brzęczenie chrząszcza. 
        
  III Zabawa relaksacyjna - słuchanie czytanej przez rodzica, ulubionej bajki dziecka. 
             Rodzic czyta dziecku ulubioną bajkę.   
 
      
  Zabawa "Taniec motyli".  
Dziecko porusza się z chusteczkami higienicznymi w pomieszczeniu w róŜnych kierunkach. Na 
hasło rodzica, dziecko naśladuje ruchem lot motyli.    
   

 KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 72. 

 
 
 
 
 

Ciekawostki o chrząszczach 
 
Chrząszcze to owady. Są bardzo róŜne, ale 
wszystkie mają dwie pary skrzydeł i trzy pary 
nóŜek. Jedna para skrzydeł słuŜy do fruwania, 
a druga przykrywa te pierwsze.  
Nogi chrząszczy słuŜą do biegania, pływania, 
grzebania i skakania. Najbardziej znanym 
chrząszczem jest biedronka. 



 
 
 
 

KARTA PRACY 
 

 
 
 
 



 
 

 WTOREK- 23.06.2020 

I. DZIE Ń OJCA – rozmowy na temat święta. Wypowiadanie się dziecka na temat pracy 
zawodowej i  domowej swojego taty. Wymyślanie wspólnych zabaw z tatą.   
………………………………………………………………………………………………………… 

                



 

    II 1. " Za co lubimy wakacje?" - rozmowa inspirowana wierszem G. Lech "Co robią latem 
dni tygodnia?" . Rodzicu wysłuchaj wspólnie z dzieckiem wiersza.   

                                          https://www.youtube.com/watch?v=-PoM0-5lTzs 

      
 
Rozmowa na temat wiersza: 
     - Jaka pora roku juŜ nadeszła? 
     - O co zapytał swoje dni Tydzień? 
     - Co zrobił i odpowiedział poniedziałek? 
     - Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 
     - Co ty lubisz robić latem? 
     - Co robisz najczęściej w poniedziałek...w sobotę i w niedzielę? 
     - Ile dni wchodzi w skład tygodnia? 
     Rodzic zachęca dziecko do wymienienia w kolejności wszystkich dni tygodnia. 

     Zabawa "Ziemia, woda, powietrze".   
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na hasło: "woda" - dziecko zatrzymuje się i wymienia nazwę 
zwierzęcia, które Ŝyje w wodzie, na hasło: "ziemia" - nazwę zwierzęcia lądowego, na hasło: 
"powietrze" – nazwę zwierzęcia, które fruwa. Rodzic pomaga dziecku, podpowiadając zagadkami. 
     KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 73 

     2. Gimnastyka dla smyka. Dzisiaj proponujemy wam gimnastykę połączoną z tańcem. 
https://www.youtube.com/watch?v=jENEuU0SEsU 
 
     III Zagadki pantomimiczne " Letnie zabawy" .  
Dziecko naśladuje w formie pantomimy niektóre zabawy, jakie 
moŜna prowadzić na powietrzu, np.: skakanie na skakance, gra 
w piłkę, w klasy, jazda na rowerze itp.  
 
KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 74, 75. 

Co robią latem dni tygodnia? 
 
     - Co wy na to, Ŝe juŜ lato? -                           - Chciałbym zagrać, lecz nieprędko 

     Tydzień swoje dni zapytał.                               znajdę gracza w tym upale. 

     Poniedziałek zsiadł z roweru.                          Szachów nie otwieram wcale. 

     - Radość dla kolarzy wielu!                              - A Sobota? - CóŜ mam rzec. 

     Wtorek ksiąŜkę czytał właśnie.                        Niosę piłkę, dziś gram mecz.   

     Mruknął tylko: - Lubię baśnie!                        - Czy Niedziela coś dopowie? 

     Latawca puszczała Środa,                                Nie dopowie, bo jest w kinie 

     bo piękna była pogoda.                                   na animowanym filmie. 

     Czwartek rzekł: - Ja wciąŜ maluję,                 A czy film ten był o lecie, 

     jak się świetnie w lesie czuję.                         w poniedziałek się dowiecie. 

     Piątek tylko machnął ręką:  



    
 KARTA PRACY 

 
               Rysuj po śladach szarych linii rysunku. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Rysuj po śladach rysunków rybek. 
 



ŚRODA – 24.06.2020 
 
     I 1. Zabawy plastyczne "Figuraki " . 
 Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, figura geometryczna, ołówek, kredki, klej, róŜne elementy 
dekoracyjne.  
Dziecko wybiera dowolną figurę geometryczną (koło, 
kwadrat, trójkąt lub prostokąt) i odrysowuje jej kształt 
na kartce. Następnie przekształca figurę. Tworzy, np. 
zwierzątko - dorysowuje do figury odpowiednie części 
ciała wybranego zwierzątka, koloruje je, nakleja 
elementy. Opowiada rodzicowi o swojej pracy. 
      
 
 
 
Zabawa logorytmiczna. 
Dziecko idzie za rodzicem, zgodnie z instrukcją zawartą w mówionym przez rodzica wierszyku: 
      
      

 

 

 

    II 1. " Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem" - rozmowa na podstawie wiersza P.Beręsewicza 
" Czemu?" , połączona z zajęciami matematycznymi. 

   Rodzic najpierw zadaje pytania dotyczące kaŜdego miesiąca. 

    Rozmowa na temat wiersza: 
    - Jakie miesiące wchodzą w skład wiosny (lata, jesieni, zimy)? 
    - Jak inaczej moŜemy jednym słowem nazwać wszystkie miesiące?  
    Dziecko z pomocą rodzica wymienia kolejno nazwy miesiąca. 
     

     Krok do przodu,                         Znowu w lewo 
     w lewo, w prawo,                      aŜ dwa kroki,  
     krok do tyłu,                              w stronę prawą 
     rusz się Ŝwawo!                         trzy podskoki. 
 

                                                    Czemu? 
Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety?                       Czemu lipiec taki dziwnie wesoły?     
 Bo mu nogi marzną tak, Ŝe o rety!                          CóŜ, wygląda, Ŝe nie tęskni do szkoły. 
 Czemu luty taki blady, skąd smutki?                      Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa? 
 Bo się martwi, Ŝe jest taki króciutki.                       Kiedyś z sierpem chodził rolnik na Ŝniwa. 
Czemu marzec tak się złości i burzy?                     Czemu wrzesień wciąŜ się włóczy po lesie? 
Bo za wolno wraca wiosna z podróŜy.                   Szuka grzybów, moŜe nam teŜ przyniesie. 
Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty?               A październik? Czemu drzewa rumieni?   
Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty.           Bo w kolorach jest do twarzy jesieni.  
Czemu maj jest zielony i świeŜy?                           A listopad? Czemu smutny i bury? 
Coś się mamom na Dzień Matki naleŜy.                Bo mu liście z drzew zdmuchają wichury. 
Czemu czerwiec w krótkich spodniach juŜ gania?     Czemu grudzień w biały puch się owin 
Bo to lato, czas na letnie ubrania.                        Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną. 
                                               Czemu na tym wierszu kończą się słowa?     
                                              Bo tu rok się zaczyna od nowa.  

 



    Zabawa "Prawda czy fałsz?".       
Rodzic wypowiada zdania. Jeśli informacja jest prawdziwa - dziecko klaszcze, jeśli jest 
nieprawdziwa – tupie nogami o podłogę. Przykłady zdań: 
     - Jesienią kwitną krokusy? 
    - Zimą pada kolorowy śnieg. 
    - Wiosną bociany odlatują do ciepłych krajów. 
    - Latem wiewiórka zbiera orzechy. 

    Zabawy  rachunkowe z Olkiem i Adą. 
    Pomoce: po 6 patyczków lub klocków w czterech kolorach: niebieski, czerwony, zielony 
 i Ŝółty. Rodzic pomaga dziecku ułoŜyć zadanie związane z Olkiem i Adą, np.: 
 
Zadanie 1. Olek poszedł z mamą na targ i kupił trzy 
koszyczki czereśni i dwa koszyczki truskawek. Ile 
koszyczków owoców kupili? 
Dziecko układa przed sobą w jednej linii patyczki 
według wybranych dowolnie kolorów, np. trzy 
patyczki czerwone i 2 patyczki zielone. Liczy 
wszystkie patyczki i pokazuje wynik na palcach. 
    Rodzic pyta dziecko: 
- Czego jest więcej: koszyczków czereśni czy 
koszyczków truskawek?  
 Dziecko ustala, czego jest więcej i o ile więcej, 
pokazuje wynik na palcach. 

 
 
 
 
 
 
     Zadanie 2. Mama miała 6 jabłek, 
4jabłka zjadła Ada. Ile jabłek zostało mamie?  
Dziecko układa przed sobą 6 patyczków jednego 
koloru, 4 odsuwa. Następnie udziela odpowiedzi 
jak wyŜej.  Rodzic zachęca dziecko do 
samodzielnego układania zadań. 
 
 
 

 
 
    
" Wakacyjne gadŜety"  - układanie patyczków.  
Dziecko kontynuuje zabawę patyczkami. Układa z kolorowych patyczków kontury przedmiotów, 
które przydadzą się podczas wakacji, np.: okularów, namiotu, koła do pływania itp. 

    Zabawa "Szukamy muszelek".  
Dziecko chodzi na czworakach po "wodzie, szukając muszelek". Co pewien czas dziecko wykonuje 
klęk prosty i wyciąga otwarte dłonie przed siebie - pokazuje "uzbierane muszelki". 
  
  
 



 2. Zabawy przy piosence "Lato na dywanie" . 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowa na temat piosenki:   
   - Kogo zawołało lato? 
   - Co będziemy robić z latem w czasie wakacji?  
   Dowolne zabawy przy piosence. 

   
 
 III Zabawa " Czy wiesz, Ŝe...?".    
Rodzic rozpoczyna zdania. Dziecko kończy je, podając nazwy odpowiednich pór roku, np.: 
   
    - Czy wiesz, Ŝe kiedy zaczyna padać śnieg, to znak, Ŝe...nadchodzi zima? 

   - Czy wiesz, Ŝe kiedy pojawiają się pierwsze motyle, to znak, Ŝe...nadchodzi wiosna? 

   - Czy wiesz, Ŝe kiedy kończy się przedszkole/rok szkolny, to znak, Ŝe...jest lato?   

   Zabawa "Poruszamy się jak zwierzęta".  
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na hasło rodzica, kolejno naśladuje ruchy motyla, wiewiórki, Ŝaby 
i ślimaka. 

   CZWARTEK – 25.06.2020 
 
   I " Mój rysunek" - wykonywanie rysunku według instrukcji .      
Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, ołówek, gumka do ścierania, kredki, flamastry. 
 
Rodzic mówi dziecku, co ma narysować na kartce, np.: W górnym prawym rogu narysuj słońce, 
pośrodku  narysuj domek, w dolnym lewym rogu narysuj drzewo itd. Dziecko rysuje ołówkiem, w 
razie potrzeby uŜywa gumki do ścierania. Na koniec koloruje wykonane kontury kredkami lub 
flamastrami. 
 

      1. Wysłało po nas lato                         2. Będziemy w morzu pływać 
         swój dywan latający.                           i w piłkę grać na plaŜy.  
         Buchnęło ciepłym wiatrem,                 Piosenki razem śpiewać 
         ogrzało buzię słońcem.                       i razem w nocy marzyć. 
        Drzewami zaszumiało,                         I co dzień na dywanie 
        ptakami zaśpiewało.                            będziemy razem latać. 
        I nasze ukochane                                 Do wszystkich najpiękniejszych 
        wakacje zawołało.                               zakątków tego świata. 

                                        Ref. Lato, lato, lato, 
                                              lato baw się z nami. 
                                             Lato, lato, lato 
                                             bądźmy kolegami. 
                                             Lato, lato, lato 
                                             lato z przygodami. 
                                            Obiecaj, Ŝe zawsze 
                                            zostaniesz juŜ z nami. 



 
Zabawa "Jak odpoczywamy nad morzem?".   

 
Dziecko naśladuje róŜne czynności, które moŜna robić  
nad morzem, np. opalanie się, granie w piłkę, pływanie, budowanie zamków z piasku, zbieranie 
muszelek...  
 
 II 1. " Wymarzone wakacje Olka i Ady" - rady na wakacje. 
  
 Quiz " Tak, nie" . 
Rodzic wymienia dziecku zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacji. Jeśli zachowanie 
jest bezpieczne, dziecko klaszcze w dłonie, jeśli nie - tupie nogami w podłogę. 
   
 Przykłady zasad: 
    - Po górach spacerujemy w czasie burzy. 

    - Nie zbliŜamy się do nieznanych/dzikich zwierząt. 

    - W lesie moŜna krzyczeć. 

    - Podczas letnich wypraw naleŜy osłaniać głowę przed słońcem. 

    - Na plaŜy opalamy się od rana do wieczora. 

    - W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. 

    - Kąpiemy się w miejscach niestrzeŜonych. 

    - Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

 
"Rady na wakacje" - propozycje bezpiecznych zachowań obowiązujące podczas 

wakacji. 
     
. 
 
 
     
 

 
. 
    

 

 

 

 

 

  

W mieście - bawimy się z daleka od 
ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych 
przedmiotów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Rodzic informuje dziecko, Ŝe są zasady 

obowiązujące zawsze i wszędzie: 
 
W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz.  

Przed wyjściem na słońce smarujemy skórę specjalnym kremem.  

Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody. 

W górach - chodzimy po wyznaczonych 
szlakach, zwracamy uwagę na pogodę, 
która w górach jest bardzo zmienna. 

Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) - 
kąpiemy się w miejscach wyznaczonych,  
w obecności dorosłych. 

W lesie - zachowujemy się cicho, nie 
straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, 
nie zbliŜamy się do dzikich zwierząt, nie 
zbieramy nieznanych grzybów, nie 
zrywamy nieznanych roślin. 



    Zabawa "Czym na wakacje?".  
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na kolejne hasła: "samolot, rower, samochód, kajak", dziecko 
swobodnie naśladuje sposób poruszania się poszczególnych pojazdów. 
    KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 76. 

 
   2. Słuchanie wiersza A.Widzowskiej  
              

 
       Rozmowa na temat wiersza: 
       - Czy w mieście w wakacje moŜna się nie nudzić? 
       - Co moŜna robić w mieście? 
       - Czy zabawa w latający dywan moŜe być ciekawa? 

    
    Zabawa "Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem".  
 Dziecko porusza się swobodnie w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica, zatrzymuje się zgodnie z jego 
poleceniem, np.: "Zatrzymaj się przodem do okna,...bokiem do stołu,...tyłem do drzwi,...na 
krzesełku,... za krzesełkiem,...z lewej strony krzesełka,...z prawej strony krzesełka". Po wykonaniu 
poleceń rodzic sprawdza poprawność ich wykonania. 
      
 III " Mój zamek" - zabawa z wykorzystaniem rymowanki.  
Dziecko w parze z rodzicem, stoją naprzeciwko siebie i uderzając raz w swoje dłonie, raz  
w dłonie rodzica, mówią za rodzicem: 
 
     
 
 
 
 
 
 
 Budowanie zamka z klocków.  
 Dziecko buduje zamek z klocków, starając się 
uwzględnić w budowli podstawowe elementy zamku. 

Wakacje na dywanie 
 
        Na latającym usiądź dywanie,                             Potem sfruniemy prosto na Ziemię, 

       zabierz kanapki, butelkę wody                            bo w środku lasu będzie lotnisko.  

       i powiedz głośno:- Szanowny panie!                  Dziki, wiewiórki, sarny, jelenie  

       Proszę polecieć w stronę przygody!                   zaraz nas porwą do tańca disco! 

       MoŜe na KsięŜyc? Tam są kratery.                   Dywan poleci na krańce świata,  

       A w nich kosmiczne Ŝyją zwierzęta.                  w góry, nad morze, w sam środek burzy, 

       WypoŜyczymy gwiezdne rowery,                     lecz po wakacjach, pod koniec lata, 

       będziemy trąbić tiiiiit! Na zakrętach!             trzeba go będzie dobrze odkurzyć... 

 

                              Rymowanka 
     Zamki piękne były        a ja swój zamek 
   w Polsce tu i tam,       z klocków lego mam. 

 



 PIĄTEK – 26.06.2020 
      
I " Letni obrazek" - malowanie farbami.  
     Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, farby plakatowe,  
pędzel, woda. 
Dziecko maluje farbami obrazek związany z tematyką lata.   
Opowiada o swoim obrazku rodzicowi. 

     Zabawa "Jestem malarzem".  
 Dziecko biega w pomieszczeniu. Na sygnał rodzica zatrzymuje się i maluje na niby rękami morze, 
góry... 
  
     II 1. " Przepis na lato" - słuchanie wiersza M. Strzałkowskiej. 
    Dziecko słucha wiersza: 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozmowa na temat wiersza: 
     
- Jakie oznaki lata wymienione są w wierszu? 
- Co to znaczy, Ŝe jest to "przepis na lato"? 
 
 Rodzic proponuje wymyślenie wspólnego przepisu na lato (np. fala morska, gorący piasek, cień 
lasu, dojrzewające owoce...). Dziecko podaje swoje propozycje i naśladuje mieszanie ciasta. 
 
    2. Opowieść ruchowa "Wyjazd na wakacje".  
    Rodzic opowiada, a dziecko ilustruje ruchem 

czynności, o których mówi:  

Adaś dowiedział się, Ŝe pojedzie z rodzicami nad morze. 

Cieszył się z tego powodu długo (naśladuje cieszenie 

się).  

Potem nie mógł się doczekać, kiedy w końcu pojadą. AŜ 

wreszcie nadszedł ten dzień. PołoŜył przed sobą torbę i 

zaczął się pakować (naśladuje wkładanie rzeczy do 

torby).  

WłoŜył wszystkie przygotowane przez mamę ubrania  

Przepis na lato 
 
       Biała muszelka,                                        piasku ziarenka, 
     deszczu kropelka                                       letnia sukienka, 
     i płatek dzikiej róŜy,                                  malwy pod chatą,  
     słodkie maliny,                                          zapach miodowy -  
     liść jarzębiny                                             i juŜ gotowy 
    i błękit nieba z kałuŜy,                               przepis na lato! 



i zaczął zastanawiać się, które zabawki wziąć ze sobą. Zdecydował się na misia, wiaderko z łopatką. 

Wziął misia, pogłaskał go po lewym uszku (naśladuje głaskanie misia po lewym uszku), potem po 

prawym (naśladuje) i schował go do torby.  

No i pojechali. Morze było ogromne, inaczej je sobie wyobraŜał. Adaś chodził i zbierał do wiaderka 

kamienie. Śliczne były.  

Potem się nimi bawił (rodzic daje pojemnik z małymi i duŜymi klockami).  

PołoŜył przed sobą duŜy kamień (bierze i kładzie przed sobą duŜy klocek), nad nim – teŜ duŜy 

(kładzie duŜy klocek nad duŜym), po prawej stronie kamienia połoŜył dwa małe kamienie (dziecko 

kładzie klocki), a po lewej stronie kamienia - trzy małe itd. (Rodzic podaje inne moŜliwości 

układania kamieni).   

  III " Mój pokój" - sprzątanie swojego pokoju. 
   
  Dziecko sprząta swój pokój. Porządkuje półki, segreguje klocki, układa ksiąŜki, wyciera kurze itd. 

 Ćwiczenie równowagi "Rysujemy koła".     
 Dziecko w staniu na jednej nodze rysuje stopą w powietrzu małe i duŜe koła. Ćwiczenie wykonuje 
raz jedną, raz drugą nogą. 
 
     
 

 PONIEDZIAŁEK – 29.06.2020 
 
Utrwalamy dni tygodnia. PomoŜe nam ten wierszyk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

Dni tygodnia 
        Jakie nazwy dni tygodnia znamy? 

     Czy wszystkie nazwy dni pamiętamy? 

     Jeśli ktoś lubi takie zadania, 

     niech się zabiera do wyliczania. 

     Powietrza duŜo buzią nabiera 

     i na wydechu niech dni wymienia: 

     - Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 

     piątek, sobota, niedziela. 

     Jeśli za trudne było zadanie, 

     ćwicz dalej z nami to wyliczanie: 

     - Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, 

     piątek, sobota, niedziela. 



Zapraszamy do  wspólnej zabawy z rodzicami.   

Potrzebne nam będą plastikowe butelki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

 
 
…………………………………………………………………… 
 
A moŜe macie ochotę na LODY.  

Zróbcie wspólnie z dzieckiem kolorowe, owocowe, zdrowe lody na patyku.  

To bardzo proste!  

Składniki na zdrowe, owocowe 
lody na patyku:  

– 1 szklanka truskawek 
– 1 szklanka obranych i pokrojonych 
brzoskwiń lub mango 
– 1 szklanka kiwi lub zielonego melona 
– foremki na lody 

Jak zrobi ć zdrowe, owocowe lody na patyku: 

Wszystkie owoce po kolei miksuj w blenderze. Wlej do form na lody masę truskawkową do 
wysokości 1/3 foremek. WłóŜ formy do zamraŜalnika i odczekaj minimum 30 min. 

śeby uzyskać doskonały rezultat w postaci oddzielnych, wyraźnych, kolorowych części lodów 
musisz zamraŜać je po kolei i czekać minimum 30 minut zanim nalejesz kolejną warstwę.  
W przeciwnym razie warstwy trochę połączą ze sobą i kolory będą rozmyte. Trochę to 
pracochłonne, ale rezultat jest tego warty! 

Teraz moŜesz juŜ wlać kolejną warstwę i  znowu włoŜyć do zamraŜalnika. Poczekaj minimum 30 
min i wlej ostatnią warstwę. Teraz juŜ moŜesz dołoŜyć patyczki i włoŜyć wszystko do lodówki na 
5-8 godzin. 

                                                                                                   Smacznego!  

 

 
 

 



WTOREK- 30.06.2020 
 
Utrwalamy strony ciała.  
PomoŜe nam w tym piosenka.    

 
 
 
 
T 
             „Taniec Wywijaniec” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jQoH
w7jvkRU 
   
                                                
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
  
     Przeczytajcie wspólnie tekst.  

 

                         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na koniec jeszcze troszkę porysujemy i policzymy.  

                         Dokończ rysować kwiaty. KaŜdy kwiat pokoloruj inaczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Policz poszczególne elementy.  Narysuj w okienkach odpowiednia ilość kresek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PoniŜej zamieszczamy dyplomy do wydrukowania  dla kaŜdego Krasnoludka oraz 
podziękowanie dla Rodziców  za wspólnie spędzony czas, rozwiązywanie zadań  
i wspólne zabawy.  
                                                                  Dziękujemy bardzo i do zobaczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 


