
15.06.2020 

Witamy wszystkich  uśmiechem po sobotnio - niedzielnym 

odpoczynku. 

Wiemy, że już jesteście trochę zmęczone, że marzą Wam się 

wakacje. Właśnie tematyka ostatnich kilkunastu dni będzie 

dotyczyła zbliżających się wakacji, a później już tylko 

odpoczynek!!! 

 BIEDRONECZKI pełna mobilizacja!!!! 

Zapraszamy - oto nasze propozycje na dzisiejszy dzień. 

 

Zadanie 1. 

Taniec Zygzak - róbcie wygibasy razem z dziećmi na filmiku Link:  

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

Zadanie 2. 

Słuchanie wiersza I. Salach Wakacje. Nauka wiersza na pamięć  metodą ze słuchu. 

Podczas słuchania i recytacji wiersza dzieci wymyślają proste ruchy interpretujące wiersz. 

„Wakacje” 

I. Pojedziemy na wakacje 

                  razem z mamą, razem z tatą. 

                  Zabierzemy piłkę, namiot 

                  i skakankę. Co ty na to? 

                  Słońce, woda, las już czeka, 

                  wszystkie dzieci woła. 

                  Zabawimy się wesoło 

                  przed powrotem do przedszkola. 

Rozmowa na temat wiersza: 

− Gdzie pojedziemy? 

− Z kim pojedziemy na wakacje? 

− Co zabierzemy na wakacje? 

− Co czeka i woła dzieci? 

− Co zrobią dzieci po zabawie wakacyjnej? 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


Zadanie 3. 

 

Było trochę siedzenia, to teraz trzeba koniecznie się rozruszać, zapraszamy do 

zabawy ruchowej przy muzyce z Pipi , róbcie to co ona: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w 

 

Zadanie 4.(załącznik) 

 

Ćwiczenia klasyfikacyjne – Co powinno się znaleźć w walizce, gdy wybieramy się na 

wakacje? 

Nazwijcie przedmioty przedstawione na obrazkach: latarka, klapki, spodenki, czapka, mydło, 

okulary, koszulka, telewizor, tort, skarpety; Podzielcie ich nazwy na sylaby, połączcie  

z walizką przedmioty, które przydadzą się podczas wakacyjnych wędrówek. 

 

Zadanie 5. 

 

5 latek – Karty pracy, cz.4, str.70 

Narysuj w kolejnych plecakach to, co chciałbyś wziąć: w góry, nad morze, na wieś. 

4 latek – Karty Pracy, cz.2, str.58 

Gdzie pojedzie na wakacje Lenka? Gdzie pojedzie na wakacje Mikołaj? Narysuj na dole 

karty, gdzie ty pojedziesz. 

Zadanie 6. 

Zapraszamy Was teraz na Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

Zadanie 7. 

Zabawa słowna „Koło fortuny”, zakręć kołem i odpowiedz. 

https://wordwall.net/pl/resource/1209893/przedszkole 

 

 

To już wszystkie zadania na dzisiaj. Wiemy, że świetnie sobie z nimi poradziłyście! 

 
                           

 

                          Życzymy słonecznego popołudnia!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://wordwall.net/pl/resource/1209893/przedszkole


CO ZABIERZESZ NA WAKACJE 

 

                                                       

                                                                                                                              

                                                                                           

 

 


