
Drodzy Rodzice i Dzieci 

 
Witam Was serdecznie na ostatnich zajęciach zdalnych przed upragnionymi 

wakacjami. W tym tygodniu porozmawiamy o wakacjach. Proponowane formy 

aktywności można będzie wykorzystać przez cały okres wakacji. Spędzajcie z dziećmi 

mile ten czas na wspólnych zabawach, spacerach, czytajcie dzieciom bajki i 

opowiadania. Nie wyręczajcie ich, dajcie im możliwość pomagania Wam w codziennych 

czynnościach, aby stały się samodzielne. Przedszkolakom sprawia wiele radości jak 

mogą nam w czymś pomóc. Pamiętajcie, że dzieci uczą się przez zabawę, nawet z pozoru 

proste czynności wykonywane w domu przyczynią się do ukształtowania młodego 

człowieka i wiele mogą jego nauczyć.  

 

Drogie dzieci, dziękuję za staranne wykonywanie zadań. Dziękuję za trud 

 i zaangażowanie. Rodzice doceniam Wasze wsparcie i poświęcony czas. Dziękuję za 

wyrozumiałość i cierpliwość oraz wysyłanie zdjęć  z efektami Waszych działań z dziećmi. 

Bez Was nie osiągnęłam bym tak wiele.  

 Pozdrawiam serdecznie – p. Marika 

 

Poniżej znajdują się dla Wszystkich korzystających z moich propozycji zadań zdalnej 

nauki dyplomy w nagrodę ca ciężką i trudną pracę. 

 

https://i1.wp.com/pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/03/dyplom-mistrza-

zdalnej-edukacji.png?fit=1947%2C1551                     dla dzieci 

 

https://drive.google.com/file/d/1_Ku5ueR0ENmoloE_1_IuWAYx0APUbbML/view    

 dla rodziców 

 

 

CEL WIODĄCY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie 

umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo.  

 

TERMIN REALIZACJI: 22.06.2020r. – 26.06.2020r. 

  

PPWP: 25 

 

Poniedziałek 22.06.2020r. 

 

1. Słuchanie wiersza Bezpieczne wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego 

utworu. Co robić, gdy zgubię się na wakacjach? Utrwalanie przez dzieci, jak się 

nazywają i gdzie mieszkają. 

  

http://www.pse.edu.pl/grupy/puchatki/wiersze-i-piosenki-2016-2017/bezpieczne-wakacje 

 

2. Zabawa dydaktyczno-sensoryczna Co warto zabrać na wakacje? Wyciąganie 

przedmiotów z plecaka i nazywanie ich. Ocenianie ich przydatności podczas 

wakacyjnych podróży. (mapa, latarka, okulary, kompas itp.) 

 

3. Oglądanie filmu edukacyjnego -Bezpieczeństwo dzieci nad wodą oraz bezpieczne 

wakacje. 

https://i1.wp.com/pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/03/dyplom-mistrza-zdalnej-edukacji.png?fit=1947%2C1551
https://i1.wp.com/pastelowekredki.pl/wp-content/uploads/2020/03/dyplom-mistrza-zdalnej-edukacji.png?fit=1947%2C1551
https://drive.google.com/file/d/1_Ku5ueR0ENmoloE_1_IuWAYx0APUbbML/view
http://www.pse.edu.pl/grupy/puchatki/wiersze-i-piosenki-2016-2017/bezpieczne-wakacje


 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

 

 

4. Rozmowa na podstawie obrazka – zachowania bezpieczne na wakacjach. 

 

https://blizejprzedszkola.pl/upload/miniaturka/phpThumb.php?src=../../upload/miesiecznik/d5

e46b2982347619a9f05e3da14e3a9e.jpg 

 

5. Gimnastyka na wesoło. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4T9mvzAZhD8 

 

 

Wtorek 23.06.2020r. 

 

1. W górach” – praca z obrazkiem, opisywanie sposobów spędzania czasu wolnego.  

 

 
 

2. Wycieczka w góry -Wysłuchaj opowiadania Ewy Stadtmüller „Jak dobrze nam 

zdobywać góry”  i odpowiedz na pytania. Co ciekawego zobaczyli Olek i Ada podczas 

pobytu w górach?− Dlaczego baca mówił językiem niezrozumiałym dla Olka i Ady? 

https://www.youtube.com/watch?v=bf_5jDWUsrs 

 

3. Oglądanie filmu - bezpieczeństwo w górach 

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

 

4. Zabawy przy muzyce – improwizacja ruchowa, zwrócenie uwagi na zmianę tempa w 

muzyce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM 

 

5. Zabawa dydaktyczna – tworzenie gór z klocków. Pierwsza góra ma składać się z 3 

klocków, druga z 5 klocków, a trzecia z 6. Na początek dziecko segreguje góry od 

najniższej do najwyższej, następnie od najwyższej do najniższej. A teraz stwórzmy 

bardzoooo wysoką górę! 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://blizejprzedszkola.pl/upload/miniaturka/phpThumb.php?src=../../upload/miesiecznik/d5e46b2982347619a9f05e3da14e3a9e.jpg
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https://www.youtube.com/watch?v=XRCIk05W7IM


6. Zabawy ruchowe z poduszkami. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1493968/poduszkowa-gimnastyka 

 

Środa 24.06.2020r. 

 

1. Zabawa matematyczna -  Ile jest łopatek? Klasyfikowanie według koloru i wielkości. 

Przeliczanie zbiorów. Utrwalanie określeń najmniej, najwięcej.  

 

https://zapodaj.net/07695979bb48c.jpg.html 

 

2. „Muszelki i kamyki” – zabawa dydaktyczna; układanie rytmów dwu i trzy 

elementowych. Poniżej przykład. 

 
 

3. ,,Co tonie, co pływa” –zabawa badawcza. 

 

 Rodzice pomagają naszykować miskę z wodą, a przedszkolaki zbierają przedmioty, które 

będą wrzucać do wody i obserwować czy dana rzecz pływa, czy tonie. Wyciąganie wniosków. 

 

4. Zabawy sportowe z rodzicami i rodzeństwem.  

 

https://zapodaj.net/06b53363b459d.jpg.html 

 

5. Pantomima. Dzieci pokazują rodzicom, gdzie chciały by pojechać lub co robić na 

wakacjach, rodzice próbują odgadnąć. Następnie zmiana ról. 

 

Czwartek 25.06.2020r. 

 

1. Zapoznanie dzieci z różnymi środkami transportu na podstawie ilustracji oraz 

dźwięków wydawanych przez dany pojazd. Dzielenie nazw transportu rytmicznie (na 

sylaby). Naśladowanie odgłosów wydawanych przez pojazdy – ćwiczenia 

ortofoniczne. 

 

https://zapodaj.net/753e3d49c7324.jpg.html 

 

https://www.lulek.tv/vod/clip/pojazdy-nazwy-i-odglosy-pojazdow-dla-dzieci-73 

 

2. Czym jedziemy na wakacje” –rozwiązywanie zagadek.  

 

https://zapodaj.net/38ac307c9c105.jpg.html 

 

3. Praca plastyczna  ,,,Żaglówki na jeziorze”. Dzieci malują połowę talerzyka 

papierowego na żółto, a połowę na niebiesko. Na niebieskiej części układają  

https://wordwall.net/pl/resource/1493968/poduszkowa-gimnastyka
https://zapodaj.net/07695979bb48c.jpg.html
https://zapodaj.net/06b53363b459d.jpg.html
https://zapodaj.net/753e3d49c7324.jpg.html
https://www.lulek.tv/vod/clip/pojazdy-nazwy-i-odglosy-pojazdow-dla-dzieci-73
https://zapodaj.net/38ac307c9c105.jpg.html


i przyklejają żaglówki z figur geometrycznych. 

 

 
 

4. Odszukiwanie  różnic na obrazkach. 

 

https://i.pinimg.com/564x/52/10/04/521004444e00503d43eabc8dde442715.jpg 

 

5. Zabawy ruchowe do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Piątek 26.06.2020r. 

 

1. Nauka piosenki Niech żyją wakacje.  Osłuchanie się ze słowami i melodią utworu. 

Rozmowa na podstawie tekstu piosenki. Śpiewanie piosenki z różnym natężeniem 

głosu.  

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

2. Zabawa konstrukcyjna – budowanie statku, żaglówki, pociągu z figur 

geometrycznych. 

 

https://i.pinimg.com/564x/52/10/04/521004444e00503d43eabc8dde442715.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


 

3. Gdzie jest statek – orientacja w przestrzeni. 

 

        Rodzic bierze statek zabawkę/zbudowany z klocków i krzesełko. Rodzic kładzie statek 

na krzesełku, pod, obok, nad, między, a zadaniem dziecka jest powiedzieć gdzie znajduje się 

ten statek. Następnie może nastąpić zamiana – dziecko kładzie przedmiot, a rodzic 

odpowiada.  

 

 

4. Praca plastyczna - Akwarium ze słoika. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE&feature=youtu.be 

 

5. Sport to zdrowie – zabawy ruchowe- zakręć kołem. 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2698901/sport-zdrowie 

 

 

 

 

Życzą: p. Marika i p. Agnieszka  

https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE&feature=youtu.be
https://wordwall.net/pl/resource/2698901/sport-zdrowie

