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      Serdecznie witamy Biedroneczki i Rodziców  

w piątkowe przedpołudnie. To już ostatnie w tym roku szkolnym 

nasze spotkanie wirtualne i ostatnie propozycje zabaw dla Was.  

Bardzo dziękujemy Rodzicom i Dzieciom za podjęcie trudu pracy na 

odległość.    Jesteście            Pozdrawiamy serdecznie. 

 

A jeśli macie jeszcze siłę i ochotę na trochę wspólnej zabawy –

zapraszamy. 

 

1. Piosenka na dzień dobry Przywitamy się wesoło 

Pamiętasz zapewne piosenkę na dzień dobry. Posłuchaj i pobaw się przy niej zgodnie 

z tekstem.  

 

link do piosenki:   https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4  

 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Przywitamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty 

Przywitamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy 

Przywitamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hop, hop dzień dobry witam wszystkich was 

Cwałujemy jak koniki już muzyka woła nas. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


2. Nasze zasady super przedszkolaka.  

Pamiętasz o ważnych zasadach dobrego zachowania, których uczyliśmy się  

w przedszkolu? Na pewno tak. Więc przypomnijmy je razem.  Pamiętaj – stosuj się do 

nich codziennie!!!              

    
 

 

     
 

 

  
 

 

     

3. Dbamy o swoje bezpieczeństwo – filmy edukacyjne. 

Obejrzyjcie filmy o właściwych zachowaniach podczas letnich wyjazdów i zabaw. 

 



Wakacje nad morzem – zasady bezpieczeństwa: 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

Bezpieczeństwo w górach:  

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Bezpieczne wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=5GEuCP7aYzY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

1HudK--_y-Ai52wrGEj-YdAdpI67TS7tl5u8OOAo8gNi2O6g7PpNrHux4  

 

4. Piosenka Niech żyją wakacje 

Spróbuj nauczyć się refrenu piosenki i zaśpiewaj najładniej jak potrafisz.  Możesz też 

stworzyć akompaniament używając np. łyżek plastikowych, klocków. 

 

link do piosenki:  https://przedszkouczek.pl/2019/06/03/wakacje-tuz-tuz/ 

 

Niech żyją wakacje,                    Pojedzie z nami piłka 

Niech żyje pole i las                    I kajak i skakanka. 

I niebo i słońce,                           Będziemy grać w siatkówkę 

Wolny i swobodny czas.             Od samiutkiego ranka. 

 

Gorące jasne słońce                    Niech żyją wakacje, 

Na ciemno nas opali.                  Niech żyje pole i las 

W srebrzystej, bystrej rzece       I niebo i słońce, 

Będziemy się kąpali.                  Wolny i swobodny czas. 

 

5. Jesteśmy bezpieczni – quiz 

Przypomnij zasady bezpiecznych zachowań podczas letniego wypoczynku  poprzez 

odpowiedź  TAK lub NIE na zadane pytania: 

 

• Czy przed wyjściem na słońce należy chronić głowę i posmarować skórę kremem z 

filtrem? 

• Czy czerwona flaga oznacza, że można się kąpać? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można przebywać w wodzie lub stać pod drzewem? 

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomą osobę? 

• Czy dzieci podczas letnich zabaw w wodzie powinny mieć rękawki, koła ratunkowe 

lub kamizelki ratunkowe? 

 

 

6. Piosenka Pożegnamy  się wesoło 

Przywitaliśmy się dzisiaj wesołą piosenką i pożegnamy się również wesoło. 

 

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

Pożegnamy się wesoło zaklaszczemy raz, dwa, trzy, 

Pożegnamy się wesoło zaklaszczemy ja i ty 
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Pożegnamy się wesoło już tupiemy raz, dwa, trzy 

Pożegnamy się wesoło już tupiemy ja i ty. 

Hej do widzenia żegnam wszystkich was 

Zobaczymy się gdy znowu na muzykę przyjdzie czas. 

 

 

Kochane Dzieci, Szanowni Rodzice                

                                  

Tą wesołą piosenką żegnamy się z Wami i  kończymy naszą 

wirtualną przygodę. 

 

Życzymy Wam wspaniałych, pogodnych, pełnych fantastycznych 

przygód, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Niech ten letni 

czas będzie pełen niezapomnianych chwil i wrażeń.  

 

Do zobaczenia we wrześniu!!!!! 
 

 

 


