
Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice!  

 

Kończymy rok szkolny 2019-2020. Był to rok trudny dla wszystkich: dla rodziców, dzieci      

i nauczycieli. Mamy nadzieję, że spotkamy się 1 września 2020 r. i nic nie zakłóci nowego 

roku szkolnego 2020-2021.  

 

Dziękujemy za wszystko! Życzymy spokojnych i bezpiecznych wakacji! 

 

Przesyłamy zadania i zabawy na ostatnie dni roku szkolnego. 

 

Poniedziałek 29 czerwca 

 

1. ,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski – rozmowa na podstawie wiersza 

Przeczytajcie dziecku wiersz i porozmawiajcie o jego treści. 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

  

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

  

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

                                

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

Pytania pomocnicze: 

 - jaka pogoda jest latem? 

 - gdzie można jechać na wakacje? 

 - co możemy znaleźć nad morzem? 

 - co możemy znaleźć w lesie? 

 

2. „Wakacje” – posłuchajcie opowiadania. Gdzie pojadą na wakacje „Olek i Ada” – 

bohaterowie naszych książek? 

https://youtube/wyvg6uS4gFQ 

 

3. „Duży i mały skok” – zabawy ruchowe  - pobawcie się przy piosence 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=InxomdEHL8M&feature=emb_logo 
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Wtorek 30 czerwca 

   1.  „Domisiowy plecak” – posłuchajcie piosenki. Wymieńcie co zabiorą Domisie do 

plecaka?  https://www.youtube.com/watch?v=hxylrhrvDjo 

2.  „ Gdzie możemy pojechać na wakacje?”  

Obejrzyjcie zdjęcia przedstawiające krajobrazy: górski, morski, wiejski, jeziora (można 

dziecku wyszukać w Internecie więcej tego typu zdjęć) Niech dziecko spróbuje je opisać, 

znaleźć podobieństwa , różnice. Zapytajcie dziecko, co powinniśmy zabrać ze sobą jadąc 

w góry, nad morze, jezioro czy na wieś? Pokażcie na mapie Polski gdzie znajdują się góry 

a gdzie morze, jeziora. 

3. „ Rodzinny wypoczynek” – masażyk z tekstem J. Myślińskiej. 

Cieszy się rodzina na to, -       oburącz rysujemy serce na plecach dziecka 

że nadchodzi ciepłe lato: -      ocieramy wierzchem dłoni czoło dziecka 

tato auto już maluje, -           gest „ zamiatania” dłonią po plecach 

mama rower poleruje, -      masujemy piąstką wybrane miejsca na plecach dziecka 

ja zaś wolę leżeć w łodzi –       całą dłonią rysujemy fale 

tam mnie wiatr najlepiej chłodzi. -  dmuchamy na szyjkę dziecka. 

4.   Bajeczka edukacyjna: Jak chronić skórę przed 

słońcem?https://www.youtube.com/watch?v=YlUVWzwACpU 

       5. „ Bezpieczeństwo dzieci nad wodą”- bajka edukacyjna                           

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

        6. Na wakacyjny czas przyda się kilka niezbędnych rad, z którymi warto     

zapoznać dzieci. 

 

about:blank
about:blank
about:blank

