
15.06. – 16.06.2020  

Temat tygodnia: Wakacyjne opowieści 

Cele główne  

• rozwijanie mowy, 

 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu, 

 • rozwijanie sprawności manualnej.  

Cele operacyjne 

 Dziecko:  

• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 

 • wspomina pobyt w przedszkolu, 

 • wykonuje pracę plastyczną. 

 

Poniedziałek – 15.06.2020 

Temat dnia: Pocieszajki dla maluszków 

  

Witam Cię w ten poniedziałkowy poranek!  Mam nadzieję, że jesteś gotowy/wa  

do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊 Na pewno ją 

dobrze pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊 

Poniżej przesyłam link do piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6 

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla 

Ciebie specjalne zadanie😊  

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia: 

Nóżka lewa, nóżka prawa  

Sport dla zdrowia ważna sprawa  

Obie nóżki do kółeczka  

Umiem skakać jak piłeczka  

Ręce w górę, w przód i w bok  

Teraz zrobimy przysiad i skok  

Wszyscy wznosimy ręce do góry  

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6


Tak jak po niebie wędrują chmury. 

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊   

Teraz zapraszam Cię do ćwiczenia oddechowego Spokojnie oddychamy na 

łące. 

Potrzebna Ci będzie :  Mała (lekka) książka 😊 

Proszę, połóż się na plecach i wyobraź sobie, że znajdujesz się na łące. Mama 

lub tata położą Ci na brzuchu książkę i określą prawidłowy tor oddechowy: 

wdech nosem – wydech ustami. Super! Odpocznij i zrelaksuj się chwilkę😊 

 

Pewnie po odpoczynku masz sporo energii😊 Zapraszam zatem do Słuchanie 

opowiadania Agaty Widzowskiej Pocieszajki dla maluchów. 

 

Pocieszajki dla maluchów. 

 

Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do szkoły. Będzie 

miała kolorowy plecak, a w nim książki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo 

chciała się nauczyć samodzielnie czytać, bo obiecała Olkowi, że w przyszłości 

to ona przeczyta mu bajkę na dobranoc, a nie odwrotnie. Na zakończenie 

ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a młodsze 

grupy zadbały o niespodzianki: zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły 

starszakom samodzielnie przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych 

doniczkach. 147 Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla 

maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić 

samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się, wiązać sznurowadeł i budować 

domku z drewnianych klocków. Nie wiedział nawet, że przed jedzeniem trzeba 

myć łapki, ani nie znał słów: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ten miś musiał 

się wszystkiego nauczyć w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały. Był to 

teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada przedstawiała postać dziewczynki o 

imieniu Basia. Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka, a Basia uczyła misia, jak 

należy myć łapki: – O! Popatrz, misiu, tu jest łazienka, wodą się zmywa farbę 

na rękach, a ty masz łapki całe w powidłach, więc musisz użyć wody i mydła! 

Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali 

piosenkę: Kum, kum, kum! Rech, rech, rech! Było przedszkolaków trzech. 

Hopsa, w lewo! Hopsa, w prawo! Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo! Ucz się, 

misiu, z nimi ćwicz, skacz i do dziesięciu licz! Tu następowała wyliczanka do 

dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej… Potem na scenie pojawiły 

się symbole pór roku: słońce, bałwanek, kasztany i skowronek. Dzieci z 

młodszych grup doskonale wiedziały, które symbolizują wiosnę, lato, jesień i 

zimę. Na zakończenie przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie 

i wyrecytowały: – Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, nasz wesoły 



uśmiech zostawimy wszędzie, a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 

będziemy wspominać kochane przedszkole! Młodszym dzieciom bardzo 

podobało się przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli obejrzeć z bliska 

kukiełki. Ada stanęła pod oknem i przyglądała się swoim koleżankom i 

kolegom. Z jednej strony cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, 

że będzie tęsknić. – Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi. – Mnie też – 

odpowiedziała dziewczynka. – Nauczyłam się tutaj pisać swoje imię: K A S I A 

– przeliterowała. – A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam 

mała, to nie umiałam spuszczać wody – dodała Ada. – Piotrek mi pokazał, jak 

bezpiecznie zjeżdżać ze zjeżdżalni i wspinać się po drabinkach. – Mnie też! – I 

umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty i kwa… kwa… – 

zająknęła się Kasia. – Kwadraty – dokończyła Ada. – Tak! Kwadraty! – I co 

jeszcze? – Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć. 

148 – I już umiemy same zrobić sałatkę z majonezem – odparła z dumą Ada. – 

A pamiętasz, jak lepiłyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryzł 

jednego i pani kazała mu szybko wypłukać buzię. – Cha, cha! Nigdy tego nie 

zapomnę. – I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec! – 

Pamiętam. Pani polała je rozpuszczoną czekoladą i powiedziała, że takie ciasto 

jada się we Francji. – Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę. 

Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspomnień i obiecały sobie, że 

będą odwiedzać swoje przedszkole i ulubioną panią. Pożegnały się z innymi 

dziećmi, z kucharkami, panem „złotą rączką”, który potrafił naprawić każdą 

rzecz, a nawet z zabawkami. Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś 

ukradkiem w swojej szafce w szatni. – Co tam zostawiłaś? – zdziwiła się mama. 

– Zostawiłam pudełko z pocieszajkami. – A co to są pocieszajki? – To są 

kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś maluch będzie 

płakał, to może mu dać taką kolorowankę i poprosić, żeby pomalował smutne 

zwierzątko. Ja też kiedyś płakałam za tobą w przedszkolu i wtedy 

pomalowałam krowę na żółto. Świeciła jak słońce i od razu mi było lepiej. – To 

wspaniały pomysł – mama spojrzała z podziwem na Adę i mocno ją przytuliła. 

– Pa, pa! Przedszkole! – powiedziała Ada. – Kiedyś cię odwiedzę. 

 

Ilustracje do opowiadania można obejrzeć tutaj:  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=89 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=89


 

 

 

 



Teraz proszę, wysłuchaj pytań, dotyczących opowiadania i spróbuj na nie 

odpowiedzieć😊 

 Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola? 

 Co przygotowali młodsi koledzy?  

 Co robiły Ada i Kasia?  

 Kogo pożegnała Ada?  

 Co to były pocieszajki Ady?  

 Gdzie je zostawiła? 

Brawo! Bardzo dobrze Ci poszło😊  

Jestem pewna, że chciałbyś/abyś się chwile poruszać😊  

Dlatego zapraszam Cię do podskoków i pląsów w rytm piosenki „Plac zabaw”.  

Tutaj przesyłam link do piosenki: 

https://drive.google.com/file/d/12DAdBrIDHkiHXUaMcWsuR3fZVoIYh-

RH/view?usp=sharing 

 

Poproś rodziców aby włączyli piosenkę a Ty spaceruj, podskakując i pląsając  

po pokoju wsłuchując się w nią (dokładnie tak, jak w przedszkolu😊). 

Następnie mama lub tata zatrzymają muzykę a Ty masz za zadanie nie ruszać 

się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne rzeczy więc uważaj                   

i bądź czujny/na !😉 )  

 

Na koniec tych zajęć zapraszam Cię do wykonania karty pracy 😊 

Usiądź wygodnie przy biurku😊  

Karty pracy można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=77 

 

https://drive.google.com/file/d/12DAdBrIDHkiHXUaMcWsuR3fZVoIYh-RH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12DAdBrIDHkiHXUaMcWsuR3fZVoIYh-RH/view?usp=sharing
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=77
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=77


 

 

 

Jestem pewna, że była to dla Ciebie łatwizna😊  

Dziękuję Ci za dzisiejsze wspólne zabawy😊 życzę Ci ciekawego dnia😊  

Pozdrawiam i do jutra! 😊😊  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek – 16.06.2020 

Temat dnia: Liczymy patyczki 

 

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od poznanej 

już wesołej rymowanki – językowej 😊 więc proszę usiądź wygodnie 

naprzeciw mamy lub taty i powtarzaj za nimi: 

 

 

Super ! Zadanie perfekcyjnie wykonane😊 

Mam nadzieję, że jesteś ciekawy/a kolejnego zadania😊  

Jeśli masz w domu patyczki do liczeni to prozę przygotuj je,  jeśli jie- nic się 

nie martw przygotuj kredki😊 

 Zabierz tyle patyczków/kredek, ile masz  palców u rąk😊 a następnie: 

 Układaj z patyczków kształty figur geometrycznych. ( trójkąt, 

prostokąt, kwadrat) 

 Określ, ile patyczków potrzebowałeś/łaś do ułożenia kształtu każdej 

figury. 

 Policz ile masz patyczków/ kredek w każdym kolorze  

 Posegreguj je ze względu na kolor😊 

Super! Genialnie Ci poszło!  

Ogromnym skokiem wskakujemy w kolejną zabawę😉 

Proszę przygotuj:  

Książkę, maskotkę, jeśli posiadasz to również woreczek gimnastyczny😊 

Ćwiczenia z elementem równowagi. 

Spaceruj swobodnie, z książką/woreczkiem na głowie, następnie połóż 

woreczek przed sobą i staraj się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez 

chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha  



Połóż się  tyłem, woreczek/maskotkę/piłkę  wkładaj między stopy. Unoś je 

stopami do góry i przekładaj za głowę, a potem powracaj do pozycji wyjściowej.  

• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.  

Połóż woreczek na podłodze. Chodź na czworakach dookoła swojego 

woreczka/maskotki, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów.  

• Ćwiczenie tułowia – Samoloty.  

Proszę. Usiądź w siadzie skrzyżnym. Woreczek/maskotkę połóż na głowie. 

Jedną ręką stwórz daszek nad oczami, drugą trzymaj na kolanach. Wykonaj 

skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę.  

 

Teraz zapraszam Cię, usiądź  przy biuru bądź stoliku i wykonaj żaglówkę😊 

 

Potrzebne Ci będą: 

 Kartka papieru 

 Farby 

 Mazaki / kredki 

 Klej  

 

Wykonaj ją zgodnie z instrukcją (jeśli będziesz miał/miała problem – rodzice 

na pewno pomogą😊😉) 

 



 

Mam nadzieję, że żaglówka powstała bez większych problemów? 😊 

Brawo! 

Na koniec tych zajęć proponuję utrwalanie nazw miesięcy na podstawie 

fragmentu wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Rok.  

Podczas recytacji wiersza mama lub tata nazywa miesiące, wypowiadając 

nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami natomiast TY podaj głośno 

nazwy miesięcy w odpowiedniej formie. Podczas ponownego słuchania 

wiersza klaszcz, kiedy usłyszysz nazwę miesiąca. Powodzenia! 

 

 



Dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie i do jutra! 😊 

Dziękuje Rodzicom za poświęcony czas i energie by te zajęcia 

przeprowadzić😊😊 

 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki 

z ubiegłego tygodnia przesyłam linki: 

 

Dodatkowo do materiałów dorzuciłam kolorowanki, puzzle i zadania 

dodatkowe związane z tematyką zajęć😊 

przesyłam linki: 

Materiały z zajęć + dodatkowe: 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4Jc

lT 

Piosenki: 

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK 

Teksty piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhL

wdC 

Pozdrawiam serdecznie, 

 Magda Olbrich  

 

https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

