
 

WITAM KOCHANE „MISIE” I RODZICE  

PO RAZ OSTATNI. 

Chciałabym podziękować za współpracę szczególnie tym dzieciom, które zechciały 

podzielić się ze mną wykonanymi pracami. Dzięki temu z chęcią tworzyłam kolejne pliki  

z  zabawami. Rodzicom również chciałabym podziękować za pomoc w realizacji 

przesyłanych propozycji oraz kontakt mailowy. Ciężko się z Wami rozstać, ale niestety moja 

umowa dobiega końca i muszę się z Wami pożegnać. 

Życzę Wam szybkiego powrotu do przedszkola, kolegów oraz nauczycielek, które  

z niecierpliwością na Was czekają. Zbliżają się wakacje, więc życzę również dużo słońca  

i odpoczynku.  

 

01-05.06.2020 Wakacyjne podróże 

 

Zobaczcie jeszcze jaki Zuzia K. narysowała obrazek oraz jak świetnie poradziła sobie z szukaniem 

różnic i podobieństw. Gratulacje Zuziu .  

  

 

 



01.06.2020 Dzień Dziecka  

 

Źródło: http://www.mstow.pl/art/2793,dzien-dziecka 

Dziś jest wyjątkowy dzień zarówno dla tych dużych jak i małych dzieci. Z tej okazji 

chciałabym, życzyć Wam samych sukcesów w dalszej edukacji, spełnienia marzeń oraz dużo 

miłości  

 

Najważniejszym zadaniem dla rodziców na dziś jest spędzenie czasu z dziećmi na zabawie 

jaką wybierze dziecko. Może to być zabawa wybranymi zabawkami, tańce, gotowanie. 

Pozwólmy dzieciom wybrać, jak chciałyby spędzić czas z rodzicem w tym szczególnym dniu. 

Mam dla Was propozycję. Jeśli nie możecie pójść np. do ZOO to zapraszam Was na wirtualne 

odwiedziny we Wrocławskim ZOO (link poniżej). Możecie dowiedzieć się wielu ciekawych 

rzeczy  

o różnych gatunkach zwierząt.  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23domoweZOO  

 

 

http://www.mstow.pl/art/2793,dzien-dziecka
https://www.youtube.com/results?search_query=%23domoweZOO


 Praca plastyczna 

Pomoce: farby, kartka, długopis 

 

Proszę odciśnij dłonie razem z rodzicami, aby powstało serce. Może być tak jak na obrazku 

poniżej. Na koniec proszę, żeby rodzic napisał w sercu za co kocha swoje dziecko.  

Jak wykonacie pracę to z chęcią ją zobaczę. Proszę podzielcie się nią ze mną 

p.szymanska@mp18.pl . 

 

 

 

 

 

mailto:p.szymanska@mp18.pl


02.06.2020 Wakacje na wybrzeżu 

 Masażyk Malujemy lato. 

Usiądz przed rodzicem na podłodze. Rodzic będzie recytował wiersz Bożeny Formy  

i wykonywał masaż. Później zmienicie się rolami. (Kiedyś robiliśmy to w przedszkolu).  

 

Świeci słońce,    wykonuj ruchy koliste dłońmi na środku pleców, 

pada deszcz:    dotykaj opuszkami palców różnych miejsc na plecach, 

kapu, kap, kapu, kap. zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzaj w różnych 

miejscach, 

A my z latem wyruszamy energicznie przesuwaj otwarte dłonie z lewej strony  

do prawej, 

zwiedzić świat, zwiedzić świat. Poklepuj otwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach, 

Policzymy drzewa w lesie dotykaj pleców kolejno wszystkimi palcami lewej  

i prawej dłoni, 

i kwiaty na łące,   rysuj kontury kwiatów, 

powitamy tańcem księżyc  masuj plecy otwartmi dłońmi, 

i kochane słońce.   wykonuj szybki, okrężny masaż całą dłonią 

Pobiegniemy wąską dróżką,  stukaj na przemian opuszkami palców, 

górskimi szlakami, rysuj dwie linie równoległe palcami wskazującymi 

(ścieżkę), 

do kąpieli w słonym morzu  całą dłonią rysuj fale, 

wszystkich zapraszamy.  delikatnie szczyp. 

 

 



 Zabawa – opowieść ruchowa Na plaży (wg M. Markowskiej). 

Posłuchaj opowiadania i  wczuj się w rolę.  

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce (biegaj po pokoju  

w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze (wznoś ramiona do góry). Teraz 

opadają w dół (wyciągnij ramiona w bok). Przestało wiać. Latawce opadają na piasek 

(usiądź skrzyżnie). Rys ujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko 

wiać, latawce podrywają się do lotu (powoli wstań i kontynuuj 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 

brzuch (leż na plecach). Patrzymy na niebo i 

podziwiamy latawce. Teraz opalamy plecy 

(przetocz się na brzuch).  

 

 

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim za współpracę  

i życzę cudownego Dnia Dziecka oraz udanych wakacji. 

 

Pozdrawiam 

Patrycja Szymańska 

 

 


