
Szanowni Rodzice i kochane przedszkolaki!
Ten tydzień jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Niedługo 
wakacje. A po wakacjach – nowy etap Waszego życia. 
Szkoła i codzienne obowiązki. Życzymy wszystkim 
szczęśliwych, cudownych wakacji. Dziękujemy za wspaniałe
lata przedszkolnego życia. Za codzienny uśmiech i radość. 
Rodzicom dziękujemy za ogromne wsparcie i życzliwość 
okazywaną przez te wszystkie lata. Na zawsze zostaniecie 
w naszych sercach. Tatusiom życzymy spełnienia marzeń.
Dzieciaczki – pamietajcie o dniu Taty 23 czerwca. 



I. Ćwiczenia poranne
Cele:
- kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał
- usprawnianie umiejętności skakania na skakance
- usprawnianie umiejętności przejścia z zachowaniem 
równowagi po wąskim odcinku
Propozycje zabaw:
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „ W parach”
Proponujemy zaprosić do zabawy wszystkich członków 
rodziny.
Uczestnicy zabawy  swobodnie poruszają się po pokoju w 
rytmie muzyki.. Na klaśnięcie – uczestnicy w parach mówią 
sobie komplement. 
2. Ćwiczenia ze skakanką kształtujące ruchy ramion, nóg i 
tułowia.

• Zataczanie kół prawą i lewą ręką za pomocą złożonej 
na pół skakanki. ( przed sobą, z prawej strony, z lewej 
strony, nad głową, nad podłogą )

• W siadzie prostym, skakanka przełożona przez stopy, 
trzymana w dłoniach za końce, podnoszenie nóg za 
pomocą skakanki, powrót do siadu.

• W leżeniu przodem, ręce ugięte w łokciach, tułów i 
łokcie uniesione nad podłogą, skakanka trzymana w 
prawym  ręku, przekładanie skakanki z ręki do ręki pod 
uniesionym tułowiem

• Zabawa równoważna „ Przejście przez mostek”
Dziecko w dowolnym miejscu na podłodze układa w linii
prostej skakankę. Następnie przechodzi po niej jak po 
wąskim mostku, zachowując równowagę. 

• Zabawa „ Z kamyka na kamyk” 
Rodzic wystukuje rytm. Dziecko porusza się zgodnie z 
rytmem udając, że przeskakuje z kamyka na kamyk.

                                                           WESOŁEJ ZABAWY!



II. Wspomaganie rozwoju mowy „ Co możemy robić na 
wakacjach?”
Cele:
- doskonalenie wypowiedzi na określony temat
-  poznanie znaczenia słów : pesymista, melancholik, 
optymista.
- rozwijanie umiejętności czytania
- kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z 
określoną liczbą wyrazów.
Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza „ Wakacje” Jerzego Skokowskiego
Wakacje
Jeśli mowa o sprawach radosnych,
do których się tęskni, na które się czeka,
to chyba każdy przyzna mi rację, 
że szczególną satysfakcję
sprawiają mu wakacje - 
coś, co cieszy na ogół każdego człowieka.

Nawet ci, co rzadko się śmieją,
co już z natury są ponurzy-
latem też weseleją
i przestają się chmurzyć.

Nie sposób na przykład, nad rzeką w krzakach
spotkać smętnego ponuraka.
A czy ktoś widział może 
kogoś markotnego latem
w górach lub nad morzem?

Albo w lesie, gdzie kukułka kuka,
lub na polu, gdzie zając pomyka-
nie znajdziesz, choćbyś długo szukał,
pesymisty albo melancholika.
Kiedy w rozkładzie naszych zajęć



jest, dajmy na to, kolejno:
pływanie, opalanie,
gra w piłkę lub inna przyjemność,
kiedy dużą przerwą jest cały dzień,
pracowity jest nawet leń
i leniowi czas się nie dłuży,
choć, prawdę mówiąc,
na wakacje nie zasłużył.

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania :
Czy cieszą Cię zbliżające się wakacje?
Kogo nazywamy pesymistą?( osoba widząca świat w 
ciemnych barwach, nic jej nie cieszy, zasmucona )
Kogo nazywamy melancholikiem? ( osoba smutna, 
przygnębiona,wiecznie  zamyślona )
Jak nazywa się osoba, która jest zwykle zadowolona, 
pogodna i wierzy,że wszystko się ułoży dobrze? (optymista)

3. Zabawa pantomimiczna „ Zgadnij, co będę robić w czasie
wakacji” ?
Dziecko naśladuje czynności, jakie będzie wykonywać 
podczas wakacyjnego odpoczynku. Rodzic odgaduje, o jaką
czynność chodzi.

4. Wypowiedzi na temat ilustracji. Naklejanie odpowiednich 
podpisów po obrazkami. ( karta pracy nr 1 )

Anatol  ma plecak.
Eleonora ma wiosło.

Policz wyrazy w poszczególnych zdaniach.
 Co zauważyłeś/ zauważyłaś?



Karta pracy nr 1 



III. Zajęcie matematyczne „ Powtarzamy, utrwalamy”
Cele:
- doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10
- usprawnianie pisania cyfry 10 i operowania liczebnikami
porządkowymi.
Propozycje zabaw:
1. Zabawa „ Dodaj – odejmij”
Do zabawy należy wykorzystać zestaw cyfr dla każdego 
gracza ( materiały poniżej )
Przebieg zabawy.
Każdy uczestnik przygotowuje kartoniki z cyframi 0 – 10 
Następnie gracze losują po dwie cyfry ze swoich zestawów.
Zadanie 1.
Dodaj cyfry i oblicz wynik
Zadanie 2 
Odejmij większą cyfrę od mniejszej i oblicz wynik
2. Zabawa „ Podaj wynik”. Zadaniem dziecka jest losowanie 
kartoników z działaniami ( poniżej w materiałach ) i 
podawanie wyników.
3. Wykonanie karty pracy nr 2 – dodawanie i odejmowanie 
w zakresie 10
4. Operowanie liczebnikami porządkowymi 
– karta pracy nr 3



ZESTAW CYFR DO ZABAWY „ DODAJ - ODEJMIJ”

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10



1 2
3 4
5 6
7 8
9 10

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10



KARTONIKI DO ZABAWY „ PODAJ WYNIK

2  +  4  =  
3  +  7  =
4  +  6  =
5  +  5  =
2  +  8  =
1  +  9  =
10 -  3  =
 9  -  2  =
 8  -  3  =
 6  -  4  =
10 + 0  =
 9  -  4  =
 7  -  2  =
 6  -  3  =
 8  -  2  =
 5  -  1  = 



Karta pracy nr 2 
 



Karta pracy nr 3



IV. Zabawa ruchowa „ Błyskawica”
Cele:
- kształtowanie umiejętności odwzorowywania ruchów
- usprawnianie pamięci
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej

Dziecko powtarza słowa i ruchy za rodzicem. Po kilku 
powtórzeniach próbuje samodzielnie mówić i pokazywać.

Zaczął padać drobniutki deszczyk – ruchy z góry do dołu     
rękoma, naśladowanie spadających kropli
Nagle zerwał się silny wiatr – ręce w górze, kołysanie w 
prawą i lewą stronę, naśladowanie odgłosu wiatru
Na niebie rozbłysła błyskawica – klaśnięcie w dłonie 
Potem słychać było grzmot – tupnięcie
Burza rozszalała się na dobre:
Błyskawica!  -  klaśnięcie w dłonie
Grzmot! - tupnięcie
A na koniec na niebie pojawiła się 
piękna, kolorowa tęcza – zataczanie łuku rękami nad głową,
wirowanie po pokoju.

V. Zabawa dydaktyczna „ Dokończ zdanie”
Cele:
- kształtowanie umiejętności budowania zdań
- rozwijanie wyobraźni
Zadaniem dziecka jest dokończenie zdania.
W czasie burzy …….
Uwaga! Należy ułożyć co najmniej 4 zdania.
Następnie prosimy o policzenie liczby słów w każdym 
zdaniu i wykonanie karty pracy nr 4 ( materiały poniżej )



Karta pracy nr 4 
Przeczytaj zdania.
Obok narysuj tyle kropek, ile wyrazów jest w zdaniu.

To moja mama.
Jurek lubi lody
Iwonka jedzie na wakacje.
Lubię bawić się klockami.
Jadę z rodzicami w góry.
Łąka jest kolorowa latem.
Marta biega z psem.
Iwo i Maja są rodzeństwem.
To jest wesoła gromada.
Jutro kupię lody z posypką.
To jest kiosk z gazetami.
Kot Filemon jest łagodny.
Moi rodzice są cudowni.



VI.Zajęcia przyrodnicze „ Jak się zachować w czasie 
burzy?”
Cele:
- rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych
- poznanie zasad zachowania w czasie burzy
- próba oceny zachowania 
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa ruchowa „ Burza”
Rodzic kładzie na środku pokoju parasol i umawia się z 
dzieckiem, że to jest drzewo. Zaczyna opowieść.
Wyobraż sobie, że jesteś na łące a parasol to ogromne 
drzewo. Bawisz się , biegasz po łące. Nagle zaczyna 
grzmieć, nadciąga burza, zaczyna padać deszcz. Widać 
błyskawice przeszywające niebo. Pokaż, co wtedy robisz?
Jak myslisz, czy można wtedy schować się pod drzewem?
Dlaczego?
2.Rozmowa z dzieckiem o tym, jak zachować się na 
otwartej przestrzeni podczas burzy. 
Rodzic powinien wytłumaczyć dziecku, że podczas 
wyładowania atmosferycznego, któremu towarzyszą głośny 
huk i błyskawica, następuje przepływ prądu z nieba do 
najwyższego obiektu na ziemi, gdzie akurat trwa burza.
Zadajemy dziecku pytanie : Co było najwyższe na łące, na 
której się bawiłeś?( drzewo – parasol )
Piorun może powalić drzewo i wywołać pożar. Czy chroniąc 
się pod drzewem postąpilibysmy rozsądnie? Dlaczego?
3. Wykonanie karty  pracy nr 5 ( materiały ponizej )



Karta pracy nr 5



VII. Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:
-doskonalenie sprawności fizycznej: szybkości, siły, 
zręczności, zwinności
Propozycje ćwiczeń:
1.Zabawa organizacyjno – porządkowa „ Poszukaj szarfy'
( może być inny przedmiot ) Dziecko chodzi we wspięciu na 
palcach. Na długi gwizdek – biega pomiędzy rozłożonymi 
szarfami ( lub innymi przedmiotami ). Na krótki gwizdek – 
zatrzymuje się i staje przy najbliższej szarfie ( lub innym 
przedmiocie ). Ćwiczenie proszę powtórzyć 5 razy.
2. Ćwiczenia z plastikową butelką kształtujące ogólną 
sprawność fizyczną.

• Rzut butelki w górę i chwyt oburącz
• Rzut butelki w górę, klaśnięcie i próba chwytu dowolną 

ręką
• Podawanie butelki ruchem okrężnym wokół siebie na 

wysokości bioder
• W pozycji stojącej, z butelką umieszczoną pomiędzy 

kolanami, podskoki obunóż w miejscu i w różnych 
kierunkach.

• Rzut butelki oburącz zza pleców ponad głową i próba 
chwytu z przodu.

• Toczenie nogą butelki po podłożu
• Skoki obunóż przez butelkę leżącą na podłodze
• Skoki obunóż przez butelki ułożone jak szczebelki 

drabiny.
3. Zabawa rytmiczna „ Rytmiczna butelka”
Rodzic wyklaskuje rytm lub gra na bębenku, a dziecko 
swobodnie porusza się po pokoju, wystukując usłyszany 
rytm butelką, w której jest mały kamyk. Należy zmieniać 
często rytm oraz przyspieszenie.



VIII. Wspomaganie rozwoju mowy „ Co to jest 
zagranica?
Cele:
- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
- kształtowanie umiejętności formułowania odpowiedzi na 
pytania 
- kształtowanie analizy i syntezy sylabowej
- rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
Przebieg zajęcia:
1.Zabawa „ Wakacyjny bagaż”
Rodzic wymienia miejsca, gdzie można pojechać na 
wakacje, a dziecko mówi, co należy zabrać w w dane 
miejsce, np. morze – kostium kąpielowy,koc,łopatka,
wiaderko;
góry – kurtka, trapery, plecak;
las – lornetka, atlas, namiot.
2.Wysłuchanie opowiadania „ Zagranica” Jadwigi Jasny

Zagranica
Zaczęły się wakacje. 

– Wszyscy już byli za granicą, tylko nie ja – powiedział 
Marcinek.

– Nie tylko ty – odezwał się tata. Twoja siostra też nie 
była.

– Ona się nie liczy, bo jest za mała – odrzekł Marcinek.
– Wiek nie ma nic do rzeczy. Za granicę mogą jechać 

nawet niemowlęta – wtrąciła mama.
– No właśnie! A ja? - Marcinek był coraz bardziej 

rozżalony.
– Ty też pojedziesz. Niedługo wszyscy będziemy za 

granicą, i to niejeden raz – obiecywał tata.
I tak się stało. Najpierw byli w górach. Ależ to była przygoda!



Malutki wagonik wspinał się po linie, a z jego okien widać 
było czubki najwyższych świerków. Kiedy wysiedli, było tak 
zimno, jakby nagle skończyło się lato. 
Wszystko było niezwykłe, a ścieżka, którą wędrowali, na 
samym czubku góry okazała się granicą. Marcinek nie mógł 
w to uwierzyć. 

– To znaczy, że gdy zrobię krok w tamtą stronę, to będę 
już za granicą? - dopytywał się 

– Tak – odpowiedział tata.
– Przecież tam jest tak samo jak tu – dziwił się Marcinek.
– Niektóre zagranice są podobne. Zwłaszcza te, które są 

o krok – wyjasnił tata.
Marcinek był bardzo rozczarowany zagranicą, która niczym 
się nie różniła od tego, co znał. Tomek w przedszkolu 
opowiadał, że za granicą jechał na wielbłądzie, a tu nie było 
nic, tylko góry.
Wszystko się zmieniło dopiero wtedy, kiedy Marcinek, razem
z rodzicami i Karolinką poleciał samolotem do ciepłych 
krajów. 
Zanim wsiedli do samolotu, przekroczyli granicę.

– Granica na lotnisku? - Marcinek nic nie rozumiał.
Ale kiedy samolot był już wysoko, a pilot poinformował, nad 
jakimi krajami przelatują, Marcinek dokonał odkrycia:

– Wszystkie kraje pod nami to jest zagranica!
Dlatego granice dla samolotów są na lotniskach, 
prawda?

– Brawo! Mama była zachwycona.
Kiedy wysiedli w ciepłym kraju z samolotu, Marcinek już się 
nie dziwił, że tam też na lotnisku jest granica.
I odtąd prawie wszystko i wszędzie było zupełnie inne, 
naprawdę zagraniczne. Kolorowi ludzie byli ubrani w 
powłóczyste szaty. Dzieci nie rozumiały, co Marcinek do 
nich mówi. Na drogowskazach, zamiast liter, jakieś zawijasy.



Jedzenie o niespotykanym smaku. Woda w morzu tak 
ciepła, jak w wannie, palmy,drzewka pomarańczy, oliwki, 
osiołki, kozy łażące po drzewach i wielbłądy – na zdjęciu nie
widać, jak Marcinek się bał wsiąść na jednego z nich.
Po powrocie z wakacji Marcinek dokonał jeszcze jednego 
odkrycia. 

– Nasz kraj to też jest zagranica – powiedział
Dla kogo nasz kraj jest zagranicą?
Czy wszędzie zagranicą są ciepłe kraje?

3. Rozmowa na temat treści opowiadania:
Przykładowe pytania:

• Jaki problem miał Marcinek?
• Dokąd pojechał Marcinek z rodzicami?
• Jak wyglądała granica w górach?
• Dokąd poleciała rodzina marcinka samolotem?
• Co nowego zobaczył Marcinek za granicą?
• Dla kogo Polska jest zagranicą?
• Czy wszędzie za granicą są ciepłe kraje?

4. Tworzenie wyrazów z sylab .Czytanie wyrazów. Wybór i 
kolorowanie wyrazów związanych z wakacjami 
( Karta pracy nr 6 )



Karta pracy nr 6



IX. Zajęcia matematyczne z wykorzystaniem liczb 0- 10
Cele:
- utrwalenie liczb od 0 -10 
- kształtowanie umiejętności dodawania
- kształtowanie umiejętności odejmowania
- kształtowanie umiejętności porównywania liczb
Przebieg zajęcia:
1. Zabawa dydaktyczna „ Liczby”
Do zabawy należy wykorzystać komplety kart z liczbami od 
0 do 10 ( materiały poniżej )
Rodzic pokazuje dowolną kartę i mówi: dodawanie lub 
odejmowanie. Zadaniem dziecka jest wybranie kart, które 
dadzą wynik wskazany przez rodzica.
2. Zabawa „ Liczbowy dywan”
Rodzic rozkłada na podłodze papierowe kwadraty  z 
liczbami takiej wielkości, aby dziecko mogło na nich stawać. 
Tworzy z nich dywan.

 0    2    4    1    3    2   START
 8    7    6    5    4    4
 9  10    8   10   8    6

Zasady gry:
• Przejdź po dywanie tak, aby cyfra na każdym 

następnym kwadracie była większa lub mniejsza o 2 od
poprzedniej.

• Przejdź po dywanie tak, aby cyfra na każdym 
następnym kwadracie była wieksza lub mniejsza o 4 od
poprzedniej

• Przejdź tak, aby cyfra na każdym następnym kwadracie
była wieksza lub mniejsza o 1 od poprzedniej.

POWODZENIA!



X. Wspomaganie rozwoju mowy „ Jak zachować się w 
lesie”?
Cele:
- kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i 
skutków zachowania 
- określanie pozytywnych i negatywnych zachowań

Przebieg zajęcia:
1. Rozmowa z dzieckiem na temat zasad zachowania się w 
lesie
Przykładowe pytania:
Co wolno, a czego nie wolno robić w lesie?
Co należy robić ze śmieciami?
Co się może stać, gdy na polanie zostawimy szklaną 
butelkę po soku?
Jak powinnismy się zachować, gdy zobaczymy w lesie 
dzikie zwierzę?
W zrozumieniu zasad zachowania się w lesie pomoże Wam 
film „ Leśna wycieczka”
https://youtu.be/Yr2bFApujgI

2. Wykonanie karty pracy nr 7

https://youtu.be/Yr2bFApujgI


karta pracy nr 7



XI. Ćwiczenia gimnastyczne
Cele:
-  kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej poprzez 
pokonywanie naturalnego toru przeszkód
- rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według 
instrukcji

Propozycje cwiczeń:
1. Zabawa organizacyjno – porządkowa „ Berek”
Dziecko w parze z rodzicem biega po wyznaczonym terenie.
Jedna osoba ucieka, a druga ją goni. Po chwili nastepuje 
zmiana ról. Wesołej zabawy!
2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe w terenie

• W parach, w staniu rozkrocznym, tyłem do siebie , 
wykonanie skłonu, podanie rąk partnerowi dołem i 
wyprost z dotknięciem dłoni w górze.

• W pozycji stojącej, zdmuchiwanie z dłoni liści, trawy itp.
• Rzuty do celu szyszkami – prawą i lewą ręką
• Ramiona uniesione i rozłożone na boki, przejście 

równoważne po przewróconym pniu drzewa
• W oparciu plecami o drzewo, na wdech – przeniesienie 

ramion w górę, na wydech – skłon tułowia w przód
• W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku, z rękami na 

biodrach, skręty tułowia w lewo i w prawo
• W pozycji stojącej, w lekkim rozkroku, z rękami 

rozłozonymi w bok, krążenie biodrami w lewo i w 
prawo.

• W pozycji stojącej, nogi złączone, ramiona wyciągnięte 
w przód, wykonywanie przysiadów.

3.Zabawa „ Przemarsz zwierząt” W parze naśladujemy kroki
zwierząt np. mrówki ( stukanie palcem w plecy ), żmii 
( rysowanie palcami linii falistych ), niedżwiedzia 
( wykonanie śladów zaciśniętymi pięściami ) itp. 



XII. Zabawa dydaktyczna „ Układanki sylabowe”
Cele:
- kształtowanie umiejętnosci układania wyrazów z sylab
- utrwalanie znajomości liter
- rozwijanie zainteresowania czytaniem.

Do zabawy należy wykorzystać szablony z sylabami 
( materiały poniżej)
Pierwsza osoba kładzie na stole dowolną sylabę. Zadaniem 
partnera jest dołożenie sylaby w taki sposób, by powstał 
wyraz. 
…............................................................................................

ma ma tor ba kar

ta ko lor se ler

ple cak to ry kla

pki rol ki ro wer

lo dy kre my wo

da ry ba wy ja

zdy ur lop ciast ko

ma ma tor ba kar

ta ko lor se ler

ple cak to ry kla

pki rol ki ro wer

lo dy kre my wo

da ry ba wy ja

zdy ur lop ciast ko



XIII. Wykonanie plakatu „ Wakacyjne rady”
Cele:
- usprawnianie umiejętnosci odrysowywania kształtów
- utrwalanie wiadomości na temat bezpiecznych wakacji
- rozwijanie wyobraźni
- usprawnianie umiejętności rysowania

Zadania dla dziecka:
1.Przygotuj dużą kartkę papieru
2.Na górze przyklej napis: 

Wakacyjne rady
   
3. Na białych kartkach odrysuj i wytnij koła (do odrysowania 
możesz wykorzystać duży talerz )- to będą balony
4. Przyklej balony pod napisem -  Wakacyjne rady
5. Na każdym balonie narysuj wakacyjną radę.

Poniższe filmy pomogą Wam w wykonaniu pracy.
Bezpieczeństwo nad wodą 
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA

Bezpieczeństwo w górach
https://youtu.be/wS4SRvkvLio

Bezpieczne wakacje
https://youtu.be/0iidgRGFl60

Życzymy miłej pracy!

https://youtu.be/0iidgRGFl60
https://youtu.be/wS4SRvkvLio
https://youtu.be/Ui-ndYWcThA


XIV. Zajęcie plastyczne „ Wyprawa na wakacje”
Cele:
- kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony
temat
- doskonalenie umiejętności wykonania rysunków na 
ograniczonej płaszczyźnie 
- rozwijanie twórczego myślenia
Przebieg zajęcia:
1. Rozmowa na temat wakacyjnych wyjazdów dzieci.
Rodzic zadaje dziecku pytanie: „ Gdzie w Polsce  można 
spędzić wakacje?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie na filmie
Co robić nad morzem i w górach
https://youtu.be/-VbbJIqfcgA

2. Wykonanie pastelami rysunku, przedstawiającego 
miejsca, do których chciałoby pojechać dziecko na wakacje
( karta pracy nr 8 )

3. Rozwiązanie krzyżówki wakacyjnej ( karta pracy nr 9 )

https://youtu.be/-VbbJIqfcgA


Karta pracy nr 8



Karta pracy nr 9 



XV. Zajęcie społeczno – plastyczne „ Dzień Taty”
Cele:
- usprawniwnie umiejętności wykonania pracy według 
instrukcji
- ćwiczenie pamięci 
- wzbudzanie uczuć miłości w stosunku do najbliższych 
członków rodziny

Przebieg zajęcia:
1.Nauka wiersza na pamięć

Kochany Tato!
Dziś życzę Ci
Byś w życiu miał tylko
słoneczne dni.
By było zdrowie,
pogoda ducha
i uśmiech na twarzy
od ucha do ucha.

2. Wykonanie pracy plastycznej – prezent dla Taty
W wykonaniu pracy pomoże Ci film. Oglądaj go bardzo 
uważnie i wykonaj prezent dla Taty.
https://youtu.be/GsybRwXluAw

Podczs wręczania prezentu możesz powiedzieć wiersz i 
złożyć Tacie życzenia.

https://youtu.be/GsybRwXluAw


XVI. Nauka piosenki „ Tato już lato”
Cele:
- kształtowanie umiejętności śpiewania piosenek
- rozwijanie muzykalności
- wzbogacanie słownictwa
- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Przebieg zajecia:
1. Wysłuchanie piosenki „ Tato już lato”
https://youtu.be/AjV0cal75LQ

2.Wykonanie laurki dla Taty słuchając piosenki dla 
utrwalania jej  słów i melodii. Do wykonania pracy należy 
wykorzystać szablon z napisem Kocham Cię Tato
( materiały poniżej )
Proponuję dorysowanie lub doklejenie wyciętych elementów
do szablonu i stworzenie dzieła sztuki według własnego 
pomysłu. W czasie pracy możesz śpiewać piosenkę 
„ Tato już lato” a potem  nauczyć jej swoich rodziców. Na 
pewno im się spodoba! Do dzieła! Powodzenia! 

https://youtu.be/AjV0cal75LQ




XVII. Zabawy z jezykiem angielskim
Cele:
- utrwalenie znajomości cyfr
- doskonalenie rozumienia poleceń w języku angielskim
- utrwalenie zwrotów dotyczących poleceń typu:
colour the flowers – pokoloruj kwiaty
find the letters -znajdź litery
trace over or circkle – zakreśl w koło
colour the picture following the letter code – pokoloruj kwiaty
zgodnie z kodem literowym
- utrwalenie słów: count, link, colour , match ( liczyć, 
połączyć, pokolorować, dopasować )

Przebieg zajęcia:
Wykonanie kart pracy 
Karta pracy nr 10 
Count, match, link and colour – Policz, dopasuj, połącz i 
pokoloruj.

Karta pracy nr 11 
Colour the picture following the letter code and count how 
many birds are in the picture – Pokoloruj ten obrazek 
zgodnie z kodem literowym i policz ile ptaków jest na 
obrazku.

Karta pracy nr 12 
Math the pictures to their shadow images. Cut out the 
flashcards. Dopasuj zdjecia do ich cieni. Wytnij fiszki.

Karta pracy nr 13 
Colour the flowers using the letter key to math the colours 
correctly. Pokoloruj kwiaty zgodnie z kodem dopasowując 
odpowiednie kolory.



Karta pracy nr 10



karta pracy nr 11 



Karta pracy  nr 12



Karta pracy nr 13 



XVIII. Wysłuchanie wiersza T. Śliwiaka pt. „ List z 
wakacji"
Cele:
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
- kształtowanie umiejętności rysowania
- rozwijanie pamięci

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza pt. „ List z wakacji”

List z wakacji
Kochani Rodzice!
W miescie K 
Wasz syn się całkiem dobrze ma.
Oddycha świeżym powietrzem,
a kiedy chłodno, śpi w swetrze.
Nie ma chrypki, kataru
ni słonecznego udaru.
Śpi w dzień po obiedzie 
od drugiej piętnaście do trzeciej.
Myje szyję i nogi.
Nie wchodzi do wody głębokiej
i wstydu wam nie przyniesie,
choć wychowuje się w lesie.
Jedynie, co trzeba mu więcej,
to, proszę Mamy pieniędzy.
Na lody śmietankowe.
Na kino objazdowe.
Na oranżadę w proszku.
Na czekoladę gorzką.
Na chałwę, na dropsy miętowe.
Na kwaśne mleko – bo zdrowe.
I, proszę Mamy i Tatki,
na różne inne wydatki.
Na koniec, serdecznie pozdrawiam



Babcię i Dziadka z Wrocławia,
I Ciocię Helę z córkami,
I kłaniam się Tacie i Mamie.
Wasz ukochany syn Jacek,
co nie ma pieniędzy na znaczek.
2. Rozmowa na temat wiersza
3. Zadaniem dziecka jest narysowanie jak największej liczby
przedmiotów, które chciał kupić Jacek.
4. Zabawa naśladowcza z wykorzystaniem wiersza.
Dziecko wraz z rodzicem mówi wiersz ukazując ruchem 
treść wiersza.
5. Zadaniem dziecka jest wybranie z listy przedmiotów tych, 
które chciał kupić Jacek.

…............................................................................................

sweter lody
kino objazdowe napoje

oranżada czekolada
chałwa dropsy miętowe

kwaśne mleko arbuzy
znaczek cukierki
gazeta mapa



XIX. Praca plastyczna „ Na wakacjach”
Cele:
rozwijanie umiejętności wykonywania pracy na określony 
temat
kształtowanie umiejętności planowania pracy
usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami
rozwijanie inwencji twórczej
przypomnienie techniki kolażu 

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Wakacyjny pociąg”
Dziecko porusza się rytmicznie po pokoju powtarzajac 
wiersz za rodzicem

Pociąg przyjaźni szybko mknie
jedzie przez lasy, jedzie przez wsie.
Na wakacje wyjeżdżamy 
dobre maniery ze sobą zabieramy.

2. Zabawa „ Wędrujemy przez las”
Dziecko porusza się po pokoju wykonując polecenia 
prowadzącego

• Idziemy bardzo ostrożnie, podnosząc nogi do góry,żeby
nie podeptać roślinek

• Nasladujemy leśne odgłosy z prawej strony, z lewej 
strony

• Przeskakujemy przez grube pnie jak zajączki
• Wspinamy się na palce, aby zobaczyć, co dzieje się 

wysoko w konarach drzew.
3. Wykonanie pracy plastycznej „ Na wakacjach” techniką 
kolażu. Z kolorowych gazet dziecko wycina elementy 
potrzebne do wykonania pracy. Nakleja je na kartkę,  
tworząc kompozycję.             
                                                     Życzymy udanej zabawy!



Wspomaganie rozwoju w zakresie motoryki
Cele:

– usprawnianie umiejetności wykonania pracy plastycznej
za pomocą wydzieranki

– kształtowanie umiejętności dorysowywania brakujących
elementów do obrazka

– wdrażanie do dokładności w wykonywaniu pracy 
plastycznej

Propozycje ćwiczeń:
1. Wykonanie karty pracy nr 14
2. Wykonanie karty pracy nr 15



Karta pracy nr 14
Wykonaj pracę plastyczną techniką wydzieranki. Możesz 
wykorzystać krepinę lub kolorowy papier. Postaraj się 
dokładnie pokryć psa kawałkami wydartego papieru lub 
krepiny. Możesz dorysować inne elementy do obrazka.



Karta pracy nr 15 
Pokoloruj domek. Uzupełnij obrazek elementami, które do 
niego pasują.



Wspomaganie rozwoju w zakresie percepcji wzrokowej
Cele:

– kształtowanie umiejętności porównywania kształtów
– usprawnianie umiejętności wyszukiwania różnic na 

obrazkach
– utrwalanie znajomości figur geometrycznych

Propozycje ćwiczeń:
1. Wykonanie karty nr 16
2. Wykonanie karty nr 17.



Karta pracy nr 16
Połącz przedmioty z odpowiednimi kształtami figur.



Karta pracy nr 17



Wspomaganie rozwoju w zakresie doskonalenia 
umiejętności czytania ( praca z dzieckiem zdolnym )
Cele:

– usprawnianie umiejętności szybkiego czytania
– utrwalanie znajomości liter ą,ę,ś,ć,ń,ó,ź,ż.
– Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.










