
Poniedziałek 15.06. 2020r – Piątek 19.06.2020r 

 TEMAT TYGODNIA : Pożegnania nadszedł czas 

 

 

1. Poproś Rodziców albo Rodzeństwo aby włączyli Ci muzykę relaksacyjną. Połóż się na 

dywanie i powspominaj w ciszy wspólne zabawy z koleżankami i  kolegami w przedszkolu lub 

najciekawsze dni, które tutaj spędziłeś. Następnie opowiedz Rodzicom o swoich 

wspomnieniach.  

 

2. Wysłuchaj wakacyjnych porad 

https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs 

 

3. Ćwiczenia logopedyczne- Usprawniające narządy mowy– język, wargi, żuchwę. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pajlM2nCrBs


Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie. 

Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz pierwszy w życiu je 

zobaczył (Dziecko wysuwa wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, że jest takie 

duże (Dziecko wysuwaj język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie 

szerokie (Dziecko przesuwa język od jednego do drugiego kącika ust). Wskoczył do wody i 

przeskakiwał przez fale (Dziecko przesuwa język od górnych do dolnych zębów). Zobaczył 

wśród nich pływające rybki (Dziecko wysuwa wargi mocno do przodu). Potem rozłożył sobie 

kocyk (Dziecko wędruje językiem po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła) i leżał 

nieruchomo (Dziecko kładzie język na dole jamy ustnej, czubek i boki języka dotykają dolnych 

zębów). Później poszedł grać w siatkówkę plażową (Dziecko odbija czubek języka w różnych 

miejscach od podniebienia). 

 

4. Aktywność muzyczna        

 
 

Wysłuchaj piosenek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4isV0WWOO5E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 

 

 

5. Wysłuchaj wierszyków z animacją, opowiedz Rodzicom czego TY nauczyłeś się w 

przedszkolu. 

 

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

 

6. Aktywność plastyczna  

Inspiracje na letnie prace plastyczne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w
https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c
https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo
https://www.youtube.com/watch?v=4isV0WWOO5E
https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g
https://www.youtube.com/watch?v=TvMeIPpRAfg


 Owocowa lemoniada 

 

Przygotujcie kolorowy papier, białą farbę, gąbkę, nożyczki i słomkę. To wszystko przyda się do 

zrobienia owocowej lemoniady, oczywiście takiej na papierze! Dokładne instrukcje i więcej 

zdjęć, zobaczycie klikając w link http://pitterpatterart.com/craft-time-paper-lemonade/ 

 

 

 
 

 Japonki z kartonu 

W jakich butach spacerujecie po plaży? Czy są to japonki? Jeśli tak bardzo je lubicie, może 

zróbcie je również z papieru! Dzieciakiwdomu.pl pokażą Wam jak je wykonać. Tylko lepiej 

zawieście je na ścianie, na nogach chyba nie wytrzymają! 

 

http://pitterpatterart.com/craft-time-paper-lemonade/
http://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/japonki-kreatywna-praca-plastyczna-na-lato.html


7. Wysłuchaj opowiadania  „Wakacje”, którego głównymi bohaterami są Wasi przyjaciele Ada 

i Olek. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wyvg6uS4gFQ 

Rodzic zadaje pytania: 

– Dokąd Bartek pojedzie na wakacje? 

– Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek? 

– Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi? 

– Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje? 

 – Czym można podróżować w czasie wakacji? 

 

8. Rozwiąż krzyżówkę 

 

https://drive.google.com/file/d/1C_OEmzgaNMRg4-e58PMu0ujfBc_1PEjc/view 

 

9. Wybierz dla siebie obrazek do kodowania 

 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-21x21-

slonce-kod-uporzadkowany.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wyvg6uS4gFQ
https://drive.google.com/file/d/1C_OEmzgaNMRg4-e58PMu0ujfBc_1PEjc/view
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-21x21-slonce-kod-uporzadkowany.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-21x21-slonce-kod-uporzadkowany.pdf


http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-14x11-

rybka.pdf 

 

10. Mamy dla Was eksperyment w sam raz na lato!  

 

https://www.mamawdomu.pl/2015/08/smaczne-lody-bez-zamrazarki.html 

 

 

 

11. Aktywność ruchowa  - opowieść ruchowa Na plaży (według Małgorzaty Markowskiej). 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dziecko biega po 

pokoju w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. (Dziecko wznosi ramiona 

do góry). Teraz opadają w dół. (Dziecko wyciąga ramiona w bok). Przestało wiać. Latawce 

opadają na piasek. (Dziecko siada skrzyżnie). Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. 

Wietrzyk zaczyna lekko wiać, latawce podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do 

stania i kontynuuje bieg po pokoju). Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy ochłodzić 

stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko kolana, staramy się utrzymać przez chwilę na jednej 

nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. 

Podskakujemy obunóż, rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się 

na piasku i opalamy brzuchy. (Dziecko leży tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. 

Teraz opalamy plecy. (Dziecko przechodzi, przez przetoczenie, do leżenia przodem). 

12. Aktywność matematyczna 

 

 Zaprowadź dzieci do namiotu zgodnie z zamieszczonymi kodami 

https://przedszkouczek.pl/wp-

content/uploads/2020/06/KodowanieDzieciDoNamiotu.pdf 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-14x11-rybka.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/matematyka/dyktanda/dyktando-graficzne-14x11-rybka.pdf
https://www.mamawdomu.pl/2015/08/smaczne-lody-bez-zamrazarki.html
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/KodowanieDzieciDoNamiotu.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/KodowanieDzieciDoNamiotu.pdf


 Policz wyrazy w chmurze 

https://drive.google.com/file/d/1eDp1cFteieSX4JO2MxoOfYbxYvWqtJIx/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ŻYCZYMY MIŁEGO I SŁONECZNEGO TYGODNIA 

https://drive.google.com/file/d/1eDp1cFteieSX4JO2MxoOfYbxYvWqtJIx/view

