
 

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,   

 

Powoli zbliżamy się do końca naszej wspólnej drogi, a to oznacza, że nadchodzą 

WAKACJE! Właśnie w tym tygodniu będziemy o nich rozmawiać. 

Pamiętajcie również, że jutro jest DZIEŃ TATY. Przygotujcie dla swoich Tatusiów 

miłą niespodziankę (może jakiś deser) i oczywiście życzenia i laurkę. 

Zanim jednak nadejdą wakacje, we środę nastąpi ważne wydarzenie  

dla Starszaków, jakim jest ukończenie przedszkola. Mamy nadzieję, że umiecie 

już piosenki  

Nie martwcie się – środa, to nie nasze ostatnie spotkanie. 

Zapraszamy Was na wideokonferencję  

we czwartek 25.06.2020r. jak zwykle o godzinie 11.00,  

abyście podzielili się z nami wrażeniami po spotkaniu na żywo  

oraz Waszymi wakacyjnymi planami. 

Karty pracy na ten tydzień:  

      Dzieci 6-letnie cz. 4, s. 80 do końca. 

      Dzieci 5-letnie cz. 4, s. 70 do końca. 

Pozdrawiamy cieplutko! 

P.  Grażynka, P. Klaudia, P. Alinka  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia poranne: 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci na zaczarowanej łące. 

Wyobrażamy sobie, że biegamy po łące. Na hasło Dzieci zaczarowane – zamieniamy 

się w zwierzę, jakie można spotkać na łące i poruszamy się jak ono (np. bocian, żaba, 

motyl, pszczoła, kret, skowronek…). Na hasło Dzieci odczarowane znów poruszamy 

się swobodnie. 

 Ćwiczenia tułowia – Kwiaty na letniej łące. 

Dzieci w siadzie klęcznym podpartym, głowy mają położone na kolanach. Na hasło 

Kwiaty rosną, wykonują powolny wyprost tułowia i głowy oraz unoszą ręce do góry. 

Na hasło Kwiaty więdną, powracają do pozycji wyjściowej. 

 Ćwiczenia mięśni grzbietu – Ślimaki. 

Dzieci w leżeniu przodem, mają wyprostowane i złączone nogi. Na hasło Ślimak, 

pokaż rogi – unoszą głowę i ręce nad podłogą, a następnie przykładają zwinięte w 

piąstki dłonie do skroni. W czasie tego ćwiczenia łokcie są uniesione w górę. Na hasło 

Ślimak, schowaj rogi – opuszczają ręce i głowę i chwilę leżą swobodnie na dywanie. 

 Spacer po letniej łące – maszerujemy wykonując głębokie wdechy i wydechy. Można 

włączyć odgłosy łąki https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0  

Pomocne linki do zabaw dydaktycznych i ruchowych 

 Zabawy matematyczne 
http://dwadodacdwarownasiepiec.blogspot.com/2016/04/jak-ryba-w-wodzie.html 

 

 Plansze, będące inspiracją do rozmowy z dzieckiem – „Gdzie jedziemy na wakacje” 
https://przedszkolankowo.pl/2017/06/17/gdzie-jedziemy-na-wakacje-plansze/ 

 

 Prezentacja – pojazdy 
https://przedszkolankowo.pl/2016/11/21/pojazdy-prezentacja-multimedialna/ 

 

 Zabawa taneczna – Bella ciao 
https://www.youtube.com/watch?v=LnyxnRqcycc 

 

 Zabawa z rymowanką 

 

Wakacje, wakacje 

To wspaniały czas –  

Czeka na nas morze, 

Góry, rzeka, las. 

 

 

 Dzielimy słowa na sylaby i rytmicznie klaszczemy. 

 Mówimy rymowankę naśladując jakąś postać np. 

jak żołnierze, jak myszki, jak damy itp. 

 Mówimy rymowankę z różnymi emocjami: z 

radością, smutkiem, ze złością. 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
http://dwadodacdwarownasiepiec.blogspot.com/2016/04/jak-ryba-w-wodzie.html
https://przedszkolankowo.pl/2017/06/17/gdzie-jedziemy-na-wakacje-plansze/
https://przedszkolankowo.pl/2016/11/21/pojazdy-prezentacja-multimedialna/
https://www.youtube.com/watch?v=LnyxnRqcycc


 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Dzieci 6-letnie, Dzieci 5-letnie – rodzice czytają wyrazy. 



 

 

 

Dzieci 6-letnie: Rodzic czyta wyrazy, dziecko obrazki. 

 



Praca techniczna – Łódka 

 

Możesz ozdobić łódkę, dokleić jej maszt lub flagę. 


