
Propozycje zajęć dla  6 Latków  22.06-30.06. 2020 r. 

 

 

Czerwiec    – tydzień IV 

Temat tygodnia: „Wakacje, wakacje!” 

Poniedziałek 

 

22.06.2020 

1. Wakacyjne rymowanki 

                                                         Załącznik 1 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych- Fitness dla dzieci 

                                                        Załącznik 2 

Wtorek 

 

23.06.2020 

1.Wykonanie pracy plastyczno-technicznej –laurka dla Taty 

                                                        Załącznik 3 

2. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki  „Po łące biega lato 

                                                        Załącznik 4 

Środa 

24.06.2020 

 

 

1. Nadchodzi lato – zapoznanie z oznakami nowej pory roku.  

                                                          Załącznik 5 

2. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki  „Przedszkola czas już minął” 
 

                               Załącznik 6 

Czwartek 

25.06.2020 

 

 

1. Utrwalenie pojęcia zbiory, przeliczanie elementów w zbiorach   

                                                         Załącznik 7 

2. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej -plakat „Bezpieczne wakacje”. 

                                                     Załącznik 8 

Piątek 

 

26.06.2020 

 

1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

                                                          Załącznik 9 

2. Wspominamy rok w przedszkolu 

                                                          Załącznik  10 

  

Poniedziałek 

 

29.06.2020 

1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

                                                           Załącznik 11 

2. Lato-Zdzisław Szczepaniak 

                                                           Załącznik 12 

Wtorek 

 

30.06.2020 

1.Wykonanie pracy plastyczno-technicznej –  „ Góry, morza, lasy i jeziora”     

                                                             Załącznik 13 

2. Zapoznanie ze słowami piosenki „Niech żyją wakacje” 

                                                         Załącznik 14 



Załącznik 1  

Słuchanie rymowanek "Kilka pożytecznych wakacyjnych porad do wykorzystania w najróżniejszych 

porach" 

 

Gdy jest wielki upał 

Żadna podróż się nie uda, 

gdy się ma słoneczny udar. 

Więc w wakacje chroń swą głowę. 

Zwłaszcza górną jej połowę. 

 

Wędrując po górach 

Miło po górach chodzić... Lecz jak? 

Właściwą drogę wskaże ci szlak. 

Nieważne w jakim będzie kolorze, 

pamiętaj, zbaczać z niego nie możesz! 

 

Podczas opalania 

Jeśli nie chcesz się usmażyć, 

gdy opalasz się na plaży, 

smaruj się specjalnym kremem. 

A nie truskawkowym dżemem! 

 

 

W czasie grzybobrania 

Gdy idziesz na grzyby, rób to z rodzicami. 

Lub z ciocią i wujkiem, albo też z dziadkami. 

Ważne byś je zbierał tylko z dorosłymi, 

wtedy nie pomieszasz dobrych z trującymi. 

 

Przed zabawą w wodzie 

Nie skacz do wody, do skręcisz kark 

lub złamiesz nogę, rękę czy bark. 

A na dodatek zmoczysz kolegów, 

którzy spokojnie siedzą na brzegu. 

 

Po powrocie z lasu 

Po powrocie z lasu obejrzyj starannie 

całe swoje ciało. Na łóżku lub w wannie. 

Sprawdź, czy cię gdzieś kleszcze nie gryzą 

czasami. 

Usuń je natychmiast. Zrób to z rodzicami! 

 

 

 

Rozmowa z dzieckiem: 

Jakie rady na wakacje zostały zawarte w rymowankach? 

Jakie inne rady na wakacje dodałbyś sam? 

 

 Karta pracy, cz 4, s. 87 

 Książka , s. 89 

 

 

Załącznik  2 

 

Trening fitness dla dzieci 

Załóż wygodny strój sportowy  i zaproś do ćwiczeń rodziców/rodzeństwo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 

Załącznik  3   

Wykonanie upominku/ laurki dla taty   wg własnego pomysłu. 

Możesz wykorzystać różne materiały:  kartki, kredki, bibuła, cekiny,tasiemki, guziki itp 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc


Załącznik 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 

Po łące biega lato 

słowa: Barbara Lewandowska 

muzyka: Krystyna Kwiatkowska 

 

I. Po łące biega lato, 

Uwija się jak bąk. 

"Dzień dobry" mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

 

Ref. 

              Kto chce się z latem spotkać, 

              Niech idzie z nami tam. 

              Rumianek i stokrotka 

              Pokażą drogę nam. 

 

II.Pomaga lato pszczołom, 

Na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło 

I w berka z wiatrem gra! 

Ref. 

              Kto chce się z latem spotkać, 

              Niech idzie z nami tam. 

              Rumianek i stokrotka 

              Pokażą drogę nam. 

 

III.Gdy lato jest zmęczone, 

W szałasie sobie śpi. 

I we śnie gra w zielone, 

Bo łąka mu się śni. 

 

Ref. 

             Kto chce się z latem spotkać, 

              Niech idzie z nami tam. 

              Rumianek i stokrotka 

              Pokażą drogę nam. 

 

 

 

Załącznik 5  

Nadchodzi lato – zapoznanie z oznakami nowej pory roku.  

1. Oglądanie reprodukcji obrazów Paula Peela i Mary Cassatt, przedstawiających lato. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


 

  



Wypowiedzi dzieci na temat tego, jakie oznaki lata przedstawiają.  

 

 Karty pracy, cz. 4, s. 90, 91.  

Czytanie tekstu i dopowiadanie.  

Słuchanie wiersza.  

Co dzieje się latem w przyrodzie?  

Za co lubicie lato?  

Oglądanie rysunków. Określanie, co przedstawiają. Kolorowanie ich. 

Rysowanie drogi chłopca do butów odpowiednich na letnią wędrówkę.  

 

 Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 96.  

Czytanie zdań. Uzupełnianie ich wyrazami odszukanymi wśród naklejek.  

Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu wakacje.  

 

1. Wypowiedzi dzieci na temat: Gdzie można spędzić wakacje?  

Podawanie przez dzieci swoich planów wakacyjnych.  

 

Tworzenie mapy skojarzeń.  

Przygotowujemy litery, rysunki, mogą być narysowane przez dzieci lub zdjęcia wycięte z gazety itp. 

Rodzice mogą pomóc w zapisywaniu skojarzeń dziecka i wtedy można użyć kolorowych długopisów 

pisaków. Umieszczamy na środku dużego kartonu lub stołu wyraz wakacje. Dzieci podają skojarzenia i 

rysują je na przygotowanych małych kartkach lub układają odpowiednie wyrazy, zdjęcia, obrazki.  

Niżej podany jest przykład -  fragment mapy skojarzeń  

 

 

Czekamy na zdjęcia waszych skojarzeń . 



Załącznik  6 

 

PIOSENKA „PRZEDSZKOLA CZAS JUŻ MINĄŁ”  

 

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c 

 

Przedszkola czas już minął nam 

I jest tak jakoś smutno, 

A nasza pani w kącie łka,  

bo rozstać nam się trudno. 

Patrzymy na nią z żalem tak,  

a w oczach pełno łez. 

Jesteśmy znowu w Sali 

Gdzie wspomnień tyle jest. 

 

Ref. W jednym uścisku złączmy dłonie 

Niech wszystkie panie przyjdą też 

I tak się wspólnie pożegnamy, 

Przedszkola nadszedł kres. 

W serduszkach naszych pamięć tkwi 

O dniach spędzonych tutaj 

Tak dobrze razem było nam 

W przedszkolnych, ciepłych murach 

W przedszkolu to ostatni dzień 

Rozstania nadszedł czas 

I powolutku, cicho, 

Już opuszczamy was. 

 

Ref. W jednym... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c


Załącznik  7 

 

 Karta pracy, cz. 4 s. 77- kończenie odwzorowywania obrazków. 

Przeliczanie figur znajdujących się w pętlach.  

 W dwóch pętlach zostało umieszczone po 10 figur – w tym trójkąty, prostokąty, koła i kwadraty.  

 Dziecko liczy  figury, porównuje ich liczbę w obu pętlach (jest tyle samo), liczy poszczególne figury w 

każdej pętli i układają działanie. Np. 4 + 2 + 1 + 3 = 10 

 
 



 
 

Załącznik  8 

 

 Wykonanie pracy plastycznej w formie PLAKATU pt. „Bezpieczne wakacje” 

  

 

Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego w bezpieczny sposób. 

Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

 

           1.  Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź TAK lub NIE: 

 

 Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 



 Czy w lesie można palić ognisko? 

 Czy na plaży można zakopać śmieci? 

 Czy w górach można spacerować w klapkach? 

 Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

 Czy w górach należy iść wyznaczonym szlakiem? 

 Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

 Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

 Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

 

Załącznik  9 

 

Zachęcamy do ćwiczeń gimnastycznych rodziców, rodzeństwo 

 

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

 

Załącznik  10 

 

Wspominamy rok w przedszkolu – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.  

 Ćwiczenia w książce, s. 94, 95.  

Czytanie zdań na temat obrazków. Opowiadanie o tym, co się wydarzyło w ciągu roku szkolnego.  

Dzieci czytają krótkie teksty. Potem opowiadają o tym, co przedstawiają obrazki.  

 

 

 Karty pracy, cz. 4, s. 92, 93, 94.  

Czytanie nazwy stacji. Odgadnięcie, dokąd jedzie pociąg. Próby pisania przedstawionych liter.  

Czytanie i omawianie znaków przedstawiających tematykę poznaną w ciągu roku szkolnego.  

Czytanie tekstu o tym, co dzieci poznały w ciągu roku szkolnego.  

 

Załącznik 11 

1. Aktywność fizyczna dzieci –  zestaw ćwiczeń 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0 

 

Przebieg zajęć: 

1. Marsz po obwodzie koła w rytm muzyki z gazetą w ręce, w momencie przestania grania muzyki, 
dziecko staje na baczność z gazetą na głowie, na jednej nodze, z gazetą  między  kolanami. 
 
2.,,Czytanie gazety” - siad skrzyżny w kręgu, skręt głowy w lewo, w prawo. Przesuwanie gazety 
położonej na parkiecie stopą do rodzica. (powtórzenie kilka razy). 
 
3. ,,Kwiaty kwitną i więdną  na łące” - dziecko w pozycji kucnej, głowa schowana, powoli podnosi się, 
rozprostowuje ręce, nogi, tułów i wyciągają ramiona w górę i wracają do pozycji kucnej. 
 
4. „Motylek i bączkek ”- dziecko (motylek) porusza się na ustalony dźwięk wydawany przez rodzica , 
sfruwa na kwiat- gazetę, rodzic (bączek )poruszają się na ustalony dźwięk wydawany przez dziecko, 
sfruwa do swojego domku. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0


5. „Piłeczki” - zgniecenie gazety w kulkę, wesoło podrzucanie jej prawą ręka, lewą ręką, oburącz, 
przerzucanie z ręki do ręki. 
 
6. „Tocz się tocz piłeczko” – dziecko siedzi w siadzie klęcznym i próbuje przesuwać  kulkę do przodu 
przez  dmuchanie na nią. 
 
7. „Raki ” - czworakowanie z gazetą na brzuchu. 
  
 8. „Stonoga” - dziecko wraz z rodzicem czworakują z kulką gazety na plecach starając się jej nie 
zgubić. 
  
9. „Rzuć  do celu” - wrzucanie kulek z gazet do kosza. 
 
 Załącznik  12 

Zapoznanie z wierszem  

Lato- Zdzisław Szczepaniak 

 

No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 

Ta wspaniała, ciepła pora 

Trwa od rana do wieczora 

Przez co najmniej dwa miesiące, 

Gdy najmocniej grzeje słońce. 

W tym to czasie, o tej porze 

Każdy bawi się, jak może. 

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 

Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 

A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 

I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 

Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 

W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 

(szyby już ze strachu dzwonią), 

Komuś w biegu spadły buty 

(nic nie szkodzi – to nie luty), 

 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 

Dookoła pełno wrzasku. 

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 

Głośno krzyczy (i ma rację): 

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem, 

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem, 

Mania z Halą, Wanda z Martą, 

Gosia z Basią – no bo warto 

Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 

Aby nie iść do przedszkola, 

Aby strzelić wreszcie gola, 

Aby w nosie mieć klasówki, 

Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 

Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”. 

W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą. 

Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 

A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 

Wówczas mama – dobra wróżka – 

Zaprowadzi nas do łóżka. 

Na dobranoc zaś koniecznie 

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”. 



 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

1. W co bawiły się dzieci z wiersza? 

2.  W co wybawicie się latem?  

3. Jakie przedmioty do zabawy kojarzą wam się z latem?  

4. Jak długo można bawić się na dworze? Do jakiego momentu? 

5. Co dzieje się w domu wieczorem po zabawie? 

6. Co powie nam mama na dobranoc? 

 

Jeśli macie ochotę narysujcie w co bawicie się latem. 

 

Załącznik  13 

 

Temat:  „Góry, morze, lasy, jeziora...” - Wykonanie pracy plastycznej związanej z wakacjami. 

 

Propozycje: 

 

1. Marzy Wam się słoneczna, piaszczysta plaża, z palmami i krystaliczną czystą wodą? 

Przelejcie te marzenia na TALERZ, taki papierowy. Użyjcie plasteliny, piasku, kolorowego papieru i co 

jeszcze macie pod ręką... 

 

 

 

 



2. „Ocean i jego bogactwo”.  Narysuj lub pomaluj farbami samodzielnie morskie stwory, ryby, 

płaszczki, żółwie, meduzy...Następnie wycięte elementy przyklej na duży arkusz papieru. Morskie 

błękity pomaluj kredkami pastelowymi lub takimi jakie masz. Dno wyklej kawałkami bibuły lub 

materiału 

 

 

Załącznik  14 

Zapoznanie ze słowami piosenki „Niech żyją wakacje” 

 

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

 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 

 

Pojedzie z nami piłka  

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę  

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce  

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece  

będziemy się kąpali. 

 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 

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

