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             Cieplutko witamy Dzieci i Rodziców. 

Zapraszamy do skorzystania z zajęć i zabaw  proponowanych  

w dzisiejszym dniu. 
 

1. Piosenka Dzień dobry 

Na dobry początek dnia posłuchaj piosenki i poruszaj się w jej rytmie. 

 

link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=TB1w5tg_-Ng 

 

Dzień dobry tato i mamo kochana 

Dzień dobry wszystkim mówię już od rana 

Dzień dobry wołam do pana sąsiada 

Dzień będzie dobry nawet gdy deszcz pada 

 

Pogłaszcze pieska, przytulę też kotka 

Dzień dobry powiem jeśli kogoś spotkam 

Pomacham ręką do pana sąsiada 

Już świeci słońce deszczyk przestał padać 

 

2. 5 latek – Karty pracy cz.4, str.75 

Wybierz sobie jeden kartonik. Powiedz, w jakich kolorach są kuleczki w jego rogach? 

Odszukaj dwa takie same kartoniki. 

4 latek – załącznik 1 

Pokoloruj wszystkie lalki, które są takie same, jak lalka w ramce. 

 

3. Wiersz Na wakacje ruszać czas 

Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania. 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry.  

https://www.youtube.com/watch?v=TB1w5tg_-Ng


Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- gdzie można wyjechać na wakacje? 

- gdzie Ty chciałbyś spędzić wakacje? 

 

4. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki Zegar bije 

Posłuchaj piosenki i zatańcz razem z panią Donatą – możesz naśladować jej ruchy 

albo zatańczyć dowolnie. 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=tXAZ_exKzkA  

 

5. 5 latek – Karty pracy cz.4, str.78 

Posłuchaj wierszyka.  W ramce narysuj, gdzie chciałbyś wybrać się na wakacje. 

4 latek – załącznik 2 

Powiedz, o jakim miejscu na wakacyjny wypoczynek myśli każdy z rodziny? Jeśli 

chcesz pokoloruj obrazek. 

 

6. Rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z latem i wakacjami. 

Posłuchaj zagadek. Na pewno ich odgadnięcie nie sprawi Ci kłopotu. 

 

Jaki to miesiąc zamyka szkoły 

i daje dzieciom urlop wesoły?  (czerwiec) 

 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować.   (plaża) 

Piasku do niego nasypiesz.  

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


Wody do niego nabierzesz.  

Gdy wybierasz się nad morze,  

na pewno je zabierzesz       (wiaderko) 

 

Zamek z piasku z nią zbudujesz, 

chociaż cała plastikowa.  

Po zabawie -obok grabek  

w wiaderku się chowa. (łopatka) 

 

Można po niej chodzić,  

można z nią poskakać.  

To dobra zabawka dla dziewczynki,  

ale też dla chłopaka.        (skakanka) 

 

Gdy wiatr jest na dworze 

on unosi się w górze. 

Biegniesz z nim po trawie 

 i trzymasz na sznurze.  (latawiec) 

 

Duża i dmuchana; 

Bardzo kolorowa. 

Hop! Do góry lubi latać. 

To piłka…. …      (plażowa) 

 

Jesteśmy  pewne ze super poradziliście sobie z dzisiejszymi 

zadaniami.  

           Brawo !!!!            

                              Ściskamy mocno i do usłyszenia jutro. Pa pa. 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 


