
Temat: Na zawsze zapamiętasz 

1. Nauka zwrotki  pt: „Hej przedszkole ukochane” 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

Jeśli będzie możliwość to zaśpiewamy tą piosenkę na zakończenie roku. 

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 75.  

Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie kolorowania kredek 

według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

3. Zabawa Wakacje.  

Dla dziecka potrzebna będzie kartka, kredki. Rysowanie w prawym górnym rogu 

kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być 

słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: 

Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i 

wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim, pustym 

rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. 

Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach. 

 

4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury.  

Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce 

w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie.  

 

5. Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu.  

Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad 

oczami. Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w 

drugą stronę – obserwują lot samolotu.  

 

6. Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła.  

Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe koła i duże koła. 

Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. 

 

7. Ćwiczenia ruchowe przy akompaniamencie instrumentu.  

Dowolny instrument perkusyjny. Marsz, skoki obunóż, przeskoki z nogi na nogę, krok 

dostawny w wyznaczonych przez rodzica kierunkach, utrwalanie dowolnie wybranych 

elementów figur tanecznych.  

 

8. Ćwiczenie oddechowe – Zaśmiej się tak jak ja.  

Nagranie piosenki Hej przedszkole ukochane. Dzieci maszerują po okręgu. Podczas 

przerwy w muzyce rodzic prezentuje dowolny sposób śmiechu na sylabach: hi, hu, ha, 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


he, ho, na różnych wysokościach dźwięku. Dzieci nabierają powietrze nosem, 

wydychając je, naśladują prezentowany przez rodzica rodzaj śmiechu. (Śmiech można 

prezentować, stosując różną wysokość głosu). 

 

9. Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek- mile widziane zdjęcia 

 

10. Zabawa Dokończ zdania:   

Rodzic rozpoczyna zdania, a dzieci siedzące w kole kolejno je kończą. 

Np.: W przedszkolu lubiłem/ lubiła 

W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… 

W przedszkolu czułem się/czułam się… 

 

11. Karta pracy, cz. 4, s. 76 

Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z 

kolejnością pór roku. 

 

12. Karta pracy, cz. 4, s. 77.  

Czytanie tekstu z rodzicem. lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, co dzieci 

poznały w przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków.  

Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 

80. Rysowanie po śladach – 5-latki 

13. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 80 – 60-latki 

Ćwiczenia w czytaniu. Dzieci czytają samodzielnie lub z pomocą rodziców. 


