
Witajcie kochani w ostatnim tygodniu!!!

Już koniec roku, minął czas,
Z radością wakacje czekają was

Choć w przedszkolu było wam wesoło, 
Dzisiaj je żegnacie, by witać góry, lasy wokoło

Musicie nowych nazbierać sił
By każdy z Was zadowolony był

By z nowym rokiem po odpoczynku wesołym
Powitać progi waszej szkoły !

Poniedziałek 

1. Wyszukajcie proszę w Internecie obrazy: Włodzimierza Tetmajera Żniwiarki w polu, 
Winslowa Homera For to be a former’s boy. Pozwólcie dzieciom opisać ich kolorystykę i 
nastrój. Niech dzieci się zastanowią z jaką porą roku się kojarzą i jakie oznaki lata 
przedstawiają. Rodzice porozmawiajcie z dziećmi o tym co się dzieje latem w przyrodzie, 
pomogą wam w tym zagadki:

Jak się nazywa ten czas,
kiedy rolnik zbiera plony?
Powie ci, że jest to latem,
kombajn wjeżdża na zagony.(żniwa)

Kiedy błyska, gdy ulewa,
wicher wieje, łamie drzewa.
Znak, że idzie duża,
groźna, straszna … (burza)

Deszcz ze słońcem
razem utkali,
wiszący na niebie
kolorowy szalik.(tęcza)

Z grządki w ogródku
zrywamy je co rano,
najlepiej nam smakują,
z bitą śmietaną.(truskawki)

2. Włączcie odgłos  szumu morza
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI
Namalujcie dowolny obrazek o tematyce letniej kredkami, następnie pomoczcie pędzelek w 
wodzie i delikatnie rozetrzyjcie wasz obrazek.

Wtorek 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI


1.Rodzice przeczytajcie wiersz G. Lech Co robią latem dni tygodnia?. Zapytajcie jaka pora 
roku już nadeszła? O co zapytał swoje dni Tydzień? Co zrobił i odpowiedział poniedziałek? 
Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? Rodzice zapytajcie swoje dzieci co lubią 
robić latem? Co robicie najczęściej w poniedziałek… w sobotę i w niedzielę? Ile dni wchodzi 
w skład tygodnia? Zachęćcie dzieci do wymienienia w kolejności wszystkich dni tygodnia i 
jednoczesnego wysuwania palców.

2. Poćwiczcie w rytm waszej ulubionej muzyki:
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

Środa

1. Obejrzyjcie bajkę "Bolek i Lolek na wakacjach
 https://www.youtube.com/watch?v=htRoACMUmM4

2. Wysłuchajcie piosenki "Różowe okulary", śpiewajcie ją i tańczcie co wam w duszy gry.

3. Zabawa online "Które z kolei " 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/33059c2888967b5d00df56c50d053601_/
index.html

Czwartek

1. Otwórzcie książkę na str. 88–89, obejrzyjcie ilustracje. Zwróćcie uwagę na szczegóły na 
nich. Spróbujcie przeczytać umieszczone przy ilustracjach teksty. Dowiecie się, gdzie Olek, 
Ada i ich rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić w wybranych miejscach 
letniego wypoczynku. Zwróćcie uwagę na strój, jaki mają na sobie Olek, Ada i ich rodzice 
oraz na ich twarze. Opiszcie wszystkie obrazki rodzicom.

2. Wykonajcie plakat informacyjny o zachowaniu w różnych miejscach podczas wakacji:
o w lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie 

zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych grzybów, nie zrywamy 
nieznanych roślin.

o nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach wyznaczonych, w 
obecności dorosłych.

o w górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na pogodę, która 
w górach jest bardzo zmienna.

o w mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych 
przedmiotów.

o w czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz. Przed wyjściem 
na słońce smarujemy skórę

Piątek

1. Dzieci opowiedzcie rodzicom o waszych chwilach w przedszkolu. 

2. Namalujcie swoje wspomnienie z przedszkola.

https://www.youtube.com/watch?v=htRoACMUmM4
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/33059c2888967b5d00df56c50d053601_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/33059c2888967b5d00df56c50d053601_/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


3. Rozwiążcie quiz "Zdrowe sposoby spędzania czasu"

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c93ad3a53c2a7759c6d91f380d21a151_/
index.html

Bardzo Dziękujemy wam Kochane Myszki za ten rok pracy, za wasze uśmiechy,
pomysły i dobre serduszka. Waszym rodzicom dziękujemy za zaangażowanie i miłą

współpracę. Dedykujemy wam ten wiersz już na rozpoczęcie nowej przygody w
waszym życiu

Chcemy wam życzyć na początek,
Żeby nauka szła jak z płatka

Żeby tyle było szóstek,
ile pszczół na polnych kwiatkach.

Żeby pochwał było tyle, 
ile szyszek w gęstym borze,

żeby w szkole było milej 
niż nad rzeką lub nad morzem.

Długopisy, wszystkie pióra 
niechaj piszą mądrze, ładnie 

i niech skrzypią tak jak żuraw, 
kiedy błąd się gdzieś zakradnie.

Życzymy zabaw z kolegami
kolegów do zabawy, 

Szczęścia, zdrowia, pomyślności,
i w klasie pierwszej wiele wytrwałości. 

Bądźcie zdrowe, miłe i radosne, 
miejcie w sercach zawsze wiosnę.
Niech wam świeci promyk słońca,
Na cenzurkach szkół do końca.

pani Wiola i pani Hania

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c93ad3a53c2a7759c6d91f380d21a151_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c93ad3a53c2a7759c6d91f380d21a151_/index.html


Co robią latem dni tygodnia? 
– Co wy na to, że już lato? – 
Tydzień swoje dni zapytał. 
Poniedziałek zsiadł z roweru. 
– Radość dla kolarzy wielu! 
Wtorek książkę czytał właśnie. 
Mruknął tylko: – Lubię baśnie! 
Latawca puszczała Środa, 
bo piękna była pogoda. 
Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję, 
jak się świetnie w lesie czuję. 
Piątek tylko machnął ręką:
– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko
znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale.
– A Sobota? – Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
– Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie, bo jest w kinie
na animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie, 
w poniedziałek się dowiecie.


