
TYDZIEŃ XV.  26 czerwiec 2020 r. (piątek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  

święć się imię Twoje, przyjdź  

Królestwo Twoje, bądź wola Twoja  

jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego  

daj nam dzisiaj i odpuść nam  

nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź  

nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode złego. Amen.”  

         Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „WAKACJE!” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną współpracę. 

1. „Ustaw się” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Osoby biorące udział w zabawie swobodnie biegają w różnych kierunkach po 

pokoju. Na hasło jednej osoby: „Szereg” - ustawiają się w szeregu, na hasło: 

„Rząd” – stają w rzędzie, na hasło: „Koło” – w kole, na hasło: „Pary” – w parach, 

a na hasło: „Rozsypka” – w rozsypce.  

2. „Pułapka na myszy” – ćwiczenia z elementem czworakowania.  

Część osób staje w kole. Trzymają się za ręce i stoją na szeroko rozstawionych 

nogach, tak by można było swobodnie przechodzić pod nimi na czworakach. 

Pozostałe osoby są myszkami, które wchodzą do koła i z niego wychodzą.  

Na sygnał jednej z osób.: „Klap” -  koło się zamyka a osoby łączą nogi i zbliżają 

się do siebie. Złapane myszki powiększają koło. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

3. „Kaczki na wodzie” – ćwiczenia tułowia.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują przysiady, podnoszą wyimaginowany 

kamień i naśladują puszczenie „kaczki” na wodzie – rzuty prawą i lewą ręką.  

4. „Kto silniejszy” – ćwiczenia siłowe.  

Osoby siedzą w parach przodem do siebie w siadzie rozkrocznym, stopy zwarte 

ze stopami współćwiczącego. Trzymają wspólnie szarfę za końce. Jedna osoba 

obniża plecy do leżenia tyłem – przeciągając współćwiczącego do skłonu  

w przód, po czym następuje zmiana ról. Na sygnał jeden z osób.: „Kto silniejszy?” 

wszyscy starają się przeciągnąć partnera na swoją stronę.  

5. „Zanurzamy się” – zabawa skoczna.  

Osoby biorące udział w zabawie wykonują kilka sprężystych podskoków obunóż 

w miejscu i przysiad podparty – zanurzają się w wodzie.  

6. „Niedźwiedź zasypia” – ćwiczenia uspokajające.  

Osoby biorące udział w zabawie są w siadzie skulnym, z głową zbliżoną do kolan 

robią wydech. Następnie w siadzie prostym, ze wzniesionymi ramionami robią 

wdech. 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 



■  „Zakończenie roku” –  rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego:  

Co najbardziej utkwiło wam w pamięci z tego roku, który minął?  

Z kim najbardziej lubiliście się bawić?  

Czym lubiliście się bawić?  

Czego się nauczyliście w tym roku?  

Dokąd pójdziecie po wakacjach?  

Czym szkoła różni się od przedszkola?  

Ważne, by budować w dzieciach pozytywne skojarzenie ze szkołą i zachęta do 

podtrzymywania przedszkolnych znajomości. 

 

■   Lato wreszcie! – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 

 

Lato wreszcie!  

Urszula Kozłowska 

Już walizki w bagażniku,  

torba, plecak, pięć koszyków…  

Czy na pewno wszystko mamy?!  

Bo za chwilę wyjeżdżamy!  

Tata już przy kierownicy,  

denerwuje się i krzyczy.  

Szkoda przecież każdej chwili!  

– Jedźmy w końcu, moi mili! 

Lato, lato, lato wreszcie  

Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Wszyscy więc wsiadają prędko:  

Dziadek Władek z wielką wędką,  

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,  

Mama (niosąc stos kanapek),  

Moja siostra z parasolką  

i braciszek z deskorolką, 

potem ja z piłkami dwiema…  

lecz już dla mnie miejsca nie ma!  

Lato, lato, lato wreszcie,  

Czy będziemy siedzieć w mieście?  



Tata mówi: – Nie ma strachu,  

jeszcze miejsce jest na dachu.  

Więc mi trochę zrzedła minka:  

– Ja na dachu? Ja… dziewczynka?  

Tata tylko kręci głową:  

– Cóż za pomysł, daję słowo?!  

Oj! Córeczko moja mała,  

coś ty sobie ubzdurała? 

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

Już na dachu stos bagaży,  

a ja uśmiech mam na twarzy.  

Siedzę sobie obok mamy,  

no i wreszcie wyjeżdżamy!  

Słońce nam wskazuje drogę –  

już doczekać się nie mogę!  

Wiem, że w dali na nas czeka  

Las szumiący, łąka, rzeka… 

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

Po lekturze wiersza proszę spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:  

O czym jest wiersz?  

Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza?  

Co ze sobą zabierają?  

Jakie macie plany na wakacje?  

Jak będziecie spędzać czas na wakacjach? 

 

■   „Pociągi przyjaźni” – zabawa ruchowa.  

Dwie osoby, które biorą udział w zabawie będą maszynistami. Poruszają się one 

między innymi osobami przy spokojnej muzyce i dotknięciem zapraszają je do 

podróży. Dotknięte osoby tworzą kolejne wagoniki pociągów, trzymając za 

ramiona osobę stojące przed nimi. Kiedy wszystkie osoby znajdą się już w dwóch 

pociągach, poruszają się po pokoju rytmicznie, powtarzając tekst: szybko albo 

wolno: „Pociąg przyjaźni szybko mknie, jedzie przez lasy oraz wsie. Na wakacje 

wyjeżdżamy i przedszkole już żegnamy. Uuu, szuszuszuszu, szu, szu, szu”. 

 



■   „Moja wyspa” – praca techniczna.  

Do pracy będzie potrzebne: piasek, kamyki, patyczki, kawałki kory, piórka, masa 

solna, plastelina, rolki po papierze toaletowym, plastikowe zakrętki, drobne 

koraliki. Przygotowujecie swoją wyspę na talerzyku jednorazowym, wypełniając 

go grubą warstwa masy solnej z piaskiem, którą zagospodarowujecie według 

własnego pomysłu. Wyspy układacie na oceanie zrobionym na pogniecionej 

przezroczystej folii, pod którą wkładacie muszle, kamyki i cienkie paski zielonej 

krepiny. Na koniec opowiadacie o swoich wyspach – co się na nich znajduje, jak 

można spędzić na nich czas, z kim chcielibyście się tam znaleźć. 

 

■    Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 47a. 

Proszę o rozwiązanie rebusów. Proszę o umieszczenie nalepek we właściwych 

miejscach.  

Następne polecenie z tej strony dotyczy narysowania zamku, łącząc kropki.  

Przed zamkiem należy dorysować tyle muszelek żeby razem wszystkich było 10. 

Proszę narysować falę po śladzie. Na horyzoncie narysować statek. Pokolorować 

cały rysunek. 

 

■    Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 47b. 

Proszę narysujcie w ramce wasze wakacyjne plany. Na dole strony proszę  

o napisanie zdania po śladzie i o przeczytanie go. 

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 48b. 

W kąciku grafomotorycznym proszę połączcie liczby w jednym kolorze od 

najmniejszej do największej. Użyjcie kredki w kolorze kropek. Zacznijcie od 

liczby 1. 

Proszę pokolorujcie litery zgodnie z kolorem ich krawędzi. Odczytajcie hasło. 

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 

 


