
   

DRODZY RODZICE I  KOCHANE MALUSZKI!!! 

Dużymi krokami zbliżamy się do wakacji. Ten rok szkolny był inny 

niż zwykle. Kochane przedszkolaki pozwólcie, by na samym 

początku podziękować Waszym Rodzicom za wytrwałą współpracę. 

 Dziękuję, że w natłoku domowych i zawodowych obowiązków , Wy 

Rodzice znaleźliście czas by pracować ze swoją pociechą. Efekty 

WASZEJ WSPÓLNEJ PRACY mogłam bowiem podziwiać na 

fotografii prezentującej realizowane zagadnienia.  

 

A teraz MALUSZKI chciałabym WAM  podziękować za zaangażowanie, rzetelną, wytrwałą 

pracę. Dlatego zapraszam WAS  do przedszkola  23 czerwca w godzinach 10.00- 15.00 po odbiór 

pamiątkowych dyplomów i drobnych niespodzianek. JESZCZE RAZ DZIĘKUJĘ! 

W tym tygodniu realizujemy zagadnienia związane ze zbliżającymi się wakacjami. Nie 

zapomnijmy jednak o tym, że 23 czerwca Wasi tatusiowie będą obchodzić swoje święto. W tym dniu 

złóżcie im życzenia. Kochane przedszkolaki na ten ostatni tydzień przygotowałam dla WAS 

następujące propozycje.  

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: WAKACYJNE PRZYGODY- https://youtu.be/sg8fIBVemAE 

 

1. PAKUJEMY ZAPASY, JEDZIEMY NA WCZASY 

Wprowadzenie do tematu: „Niech żyją wakacje”- posłuchajcie piosenki 

https://youtu.be/BauTov9xmZY 

• „Jedziemy na wakacje”- posłuchaj  wiersza Cz. Janczarskiego 

http://www.przedszkole.bukowno.pl/wiersze.letnie.htm+ ZAŁ. NR 1 

• „Na wakacjach”- zabawa ruchowo- ortofoniczna – naśladuj czynności, podziel wyrazy na sylaby 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_51_00010_OR&k=k0205&d=zab 

• „Atrakcje w wakacje”- rysowany wierszyk https://youtu.be/CQkc4Dfe1aw 

 

2. MÓJ TATA MA SWOJE ŚWIĘTO  

• „Z tatą nigdy się nie nudzę”- posłuchaj  piosenki https://youtu.be/VRqj9h8aqKI 

• „Tata- mój bohater”- pogadanka w oparciu o ilustracje i doświadczenia własne dzieci- 

ZAŁ. NR  2 A Ty co lubisz robić ze swoim tatą? 

• „Niespodzianka dla taty”- wykonanie upominku dla taty- praca plastyczna- pomysł własny 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/czerwiec/dzien-taty/prace-plastyczne5/ 

Moja propozycja to: „Krawat dla taty”- ZAŁ. NR 3- wytnij, przyklej i podaruj tacie. 

 

3. NA WAKACJACH JESTESMY BEZPIECZNI 

Wprowadzenie do zajęć: „BEZPIECZNE WAKACJE”- posłuchaj piosenki 

https://youtu.be/W4RHyjQLfCM 

• „Wakacje już tuż, tuż- opowieść ruchowa 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00003_OR&k=k0205&d=zab 

• „Bezpieczne wakacje nad morzem i w górach”- obejrzyj  filmy edukacyjne https://youtu.be/Ui-

ndYWcThA, https://youtu.be/wS4SRvkvLio. Czy już wiesz jak bezpiecznie zachować się na 

wakacjach w górach i nad morzem? 
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4. WAKACJE NAD MORZEM 

• „Wakacyjne rytmy”- ułóż rytm z symboli nadmorskichhttp://www.supercoloring.com/puzzle-

games/what-comes-next-puzzle-with-sailboat-seagull-and-island-with-palm-trees 

• „Co zabieramy na plażę?- ćw. słuchu fonematycznego- podziel nazwy przedmiotów na obrazku 

na sylaby ZAŁ. NR 4 

• Wycieczka na plażę”- wykonaj karty pracy-co zabierzesz ze sobą na plażę? Pokoloruj obrazki. 

ZAŁ.NR 5 

 

5. ZWIEDZAMY GÓRSKIE SZLAKI 

• „Nasze polskie góry”- obejrzyj filmik edukacyjny. Czy już wiesz jak wyglądają górskie 

krajobrazy? 

• Zestaw zabaw ruchowych ZAŁ . NR 6 

• „My klepiemy do rytmu”- zabawa muzyczno- ruchowa – naśladuj i baw się razem z nami . 

Udanej zabawy!https://www.facebook.com/268063163338196/videos/953202991792036/ 

 

ZADANIA DODATKOWE: https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/,  

• „Czym podróżujemy?”-podróże małe i duże -zabawa słuchowa https://youtu.be/D1bEC6DbtXY 

 

 

 

POZDRAWIAM  Pani Iwona 
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