
Drodzy Rodzice! Wychodząc naprzeciw ustaleniom Ministra Edukacji Narodowej  

od 25 marca rozpoczynamy realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa 

ta obejmuje wiele obszarów rozwoju dziecka, w związku z którymi przygotowujemy codzienne 

zajęcia- wcześniej w przedszkolu, obecnie zdalnie. Podstawa jest rozplanowywana na 5 godzin tak, 

jak to było, gdy spotykaliśmy się w placówce. Zgodnie z tym zwracamy się z prośbą, aby w miarę 

Państwa możliwości w codziennym funkcjonowaniu dzieci: 

 przynajmniej 1 godzinę dzieci miały na indywidualną zabawę lub zabawy  

z rodzeństwem według ich własnych pomysłów, to znaczy bez ingerencji osób 

dorosłych w to, jak przebiega zabawa. Chodzi o to, aby rozwijać dziecięcą 

kreatywność, pomysłowość, relacje między rodzeństwem, aby dzieci mogły same 

wykorzystywać drzemiący w nich potencjał. Zabawa dowolna to również wspaniały 

trening umiejętności społecznych, a więc bycia ze sobą, zgodnego współdziałania, 

właściwego stosunku do zabawki, umiejętności dzielenia się zabawkami.   

 miały przeznaczony czas na codzienne czynności higieniczno – porządkowe  

(w przedszkolu podczas 5- godzinnego pobytu zajmuje nam to ok. 2 godziny) takie, 

jak samodzielne rozbieranie się, ubieranie, toaleta, mycie zębów, spożywanie 

posiłków. Bardzo zachęcamy, aby zwracać uwagę na rozwijanie samodzielności                            

w tym zakresie. Wasze Pociechy naprawdę świetnie sobie radzą z tymi czynnościami! 

Szczególnie ważne jest spożywanie posiłków w spokojnej atmosferze, bez 

włączonych bajek itp., aby dzieci mogły się skupić na jedzeniu.  

 ok. 1 godzinę mogły spędzić na świeżym powietrzu w tym też jest czas na 

samodzielne przygotowanie się do wyjścia- włożenie butów, kurtki, czapki, szalika 

itp. Młodsze dzieci mogą potrzebować pomocy przy zapięciu kurtki, wiązaniu 

kokardek. Starsze zaś (5, 6-lat) powinny sobie już z tym radzić same. Pobyt na 

świeżym powietrzu powinien być dla dziecka czasem spędzonym na swobodnej 

zabawie, przy tej okazji możemy zaproponować mu jazdę na rowerze, hulajnodze, grę 

w piłkę, gimnastykę itp. Wszystkie te czynności w sposób nieoceniony wpływają na 

prawidłowy rozwój wszystkich struktur mózgowych. Pamiętajmy jednak  

o zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie pandemii! Zabawa dziecka na powietrzu 

powinna odbywać się w obrębie podwórka, bez kontaktu z osobami innymi niż 

domownicy. Nie wskazane jest wychodzenie na plac zabaw, do parku itp., czyli do 

miejsc, w których możemy mieć kontakt z innymi. 

 nie więcej niż 1 godzinę (w przypadku dzieci 3 i 4-letnich), a maksymalnie  

1,5 godz. (w przypadku dzieci 5 i 6-letnich) dzieci powinny przeznaczyć na 

zabawy dydaktyczne i zajęcia edukacyjne, czyli takie, które wprowadzają nowe 

dla dzieci treści. Ta tematyka właśnie będzie do Państwa przesyłana przez 

wychowawców poszczególnych grup do codziennej realizacji. Pamiętajmy jednak, że 

w szczególności młodsze dzieci (3, 4-letnie), ale również i starsze (5, 6-letnie) 

najlepiej przyswajają nowe rzeczy poprzez zabawę. Cykle realizacji materiału 

muszą być krótkie. Dzieci nie wytrzymają całej godziny jednorazowo. Warto dzielić 

je na np. na cztery 15-minutowe etapy, maksymalnie dwa 30 minutowe (to głównie 

dla starszaków). Pamiętajmy również, że kluczowym sprawą w realizacji tych treści 

jest KONSEKWENCJA, żeby dzieci nie miały braków w żadnym obszarze. 



 Na końcu przesyłamy dla Państwa link, pod którym znajdziecie wiele ciekawych, 

dodatkowych kart pracy, kolorowanek i innych materiałów. Są to ćwiczenia wyłącznie dla 

dzieci chętnych, do wesołego urozmaicenia dnia. https://eduzabawy.com/karty_pracy/ 

 

Informacja 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu  MEN z dnia 

20.03.2020r. pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów, rodziców                        

i wychowawców/ nauczycieli  w  godzinach swojej pracy pod adresem                     

e -  mail: pedagog.as@onet.pl 

Anna Światek - pedagog szkolny. 

dzień tygodnia godzinypracypedagogaszkolnego            
poniedziałek 7.45 – 11.30  12.30- 14.00  
środa  7.45 – 12.30  
czwartek 7.45  – 14.00  
piątek 7.45- 12.30  

 

Informacja dla rodziców! 

Akademia Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej informuje, że: 

W każdy poniedziałek prowadzimy bezpłatne zajęcia ruchowo – muzyczne dla dzieci  

w wieku do 6 r.ż. oraz w wieku 7 – 10 lat. Obecnie ogląda nas około 4 tyś dzieci.  

A chciałybyśmy, aby z zajęć skorzystało jeszcze więcej dzieci. 

 O godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby Dance to zabawa muzyką, 

piosenką i tańcem dla dzieci do 6 r.ż. 

 O godz. 11.30 odbywają się warsztaty Dzieciak sam w domu. Dzieciak sam  

w domu to warsztaty ruchowo – muzyczne, w których tanecznie zwiedzamy świat, 

uczymy się nowych rzeczy i wprawiam w ruch ciała dzieci w wieku 7 – 10 lat. 

Prowadzi Joanna Bąk – Instruktor tańca, edukator muzyką i ruchem. Serce Akademii. 

Współprowadzi Beata Kaczor – trener mentalny, mózg Akademii. 

Zajęcia pięknie uzupełniają warsztaty ruchowo – muzyczne dla dzieci przedszkolnych. Jak 

również stanowią uzupełnienie zajęć muzycznych. Podajemy link do zapisów i do fragmentu 

zajęć: www.majka.tv 

 

 

 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/
mailto:pedagog.as@onet.pl
https://sendy.ibb.media/l/887NVI763RYBEeG7nX0bknRQ/AbkknNgwaEMrYYNUIZXQuQ/q1763GEAgAfj892u5rY3o0oqaQ


 

Realizacja podstawy programowej przygotowana przez wychowawców  

 poszczególnych grup przedszkolnych na dzień 24. 06. 2020 r. 

Drodzy Rodzice, przypominamy o gromadzeniu prac 

(plastycznych oraz ćwiczeń w kartach pracy, 

wyprawkach) wykonywanych przez dzieci (dotyczy 

każdej grupy przedszkolnej). 
 

DRODZY RODZICE ! 

W związku z przygotowywaniem kroniki przedszkolnej, chcemy zamieścić 

wybrane zdjęcia Państwa dzieci i ich prac wykonanych podczas zajęć 

zdalnych. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na umieszczenie zdjęcia 

prosimy o informację na pocztę e-mail do wychowawczyni dziecka do dnia 

09.06.2020r. 

 

Z poważaniem 

Wiesława Kosobudzka 

 

24.06.2020r. (środa) dla 3-latków cała GRUPA „PSZCZÓŁKI” 

 

 

Blok :   Pożegnania nadszedł czas 

 

Temat: Ahoj, przygodo! 

 

Cele: 

 

 rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat 

 rozwijanie sprawności manualnej 

 rozwijanie zasobu słownictwa 

 umuzykalnianie dziecka 

 

 



1. Zabawa „Ahoj, przygodo!” 
Dorosły zaprasza dziecko i domowników na morską wyprawę. Wita się z członkami swojej załogi 

marynarskim zawołaniem: Ahoj! Wszystkie powtarzają kolejno: Ahoj, przygodo! i przybijają 

z dorosłym żółwika. 

 

2. Zabawa naśladowcza „Cisza na morzu”.  

 

Dziecko powtarza za dorosłym popularną rymowankę: „Cisza na morzu, wicher dmie. Ten bałwan 

morski, kto pierwszy odezwie się”, następnie naśladuje gesty dorosłego bez hałasowania. 

 

Dziecko:  

Wciąga żagle na maszt –   przekłada dłonie zaciśnięte w pięści jedna na drugą,  

wygląda lądu z bocianiego gniazda –  przykłada dłoń do czoła i rozgląda się,  

szoruje pokład –    wykonują rękami ruchy posuwiste po podłodze.  

itp. 

 

3. Utrwalenie poznanej wczoraj piosenki „A ram sam sam” 

 

4. „Żaglówka”- układanie sylwety żaglówki z klocków lub wyciętych figur geometrycznych. 

 

5. „W piaskownicy”- dowolne zabawy na świeżym powietrzu w piasku, z wykorzystaniem 

niewielkiej ilości wody i różnych kamyczków. 

 

6. Wykonanie zadania w KARTACH PRACY cz.2 str. 21. Dziecko czyta z dorosłym tekst 

słowno- obrazkowy, poprzez dopowiadanie nazw obrazków, następnie koloruje wodę i łódkę. 

 

Opracował wychowawca- Marlena Reda 

 
 
 
 

24. 06 (środa) dla 4-latków cała GRUPA „BIEDRONKI” 

 

Blok: ,,Pożegnania nadszedł czas” 
 

Temat: Wakacje w lesie. 

 

 

Cele: 

• rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika, 

• rozwijanie sprawności ruchowej, 

• rozwijanie orientacji przestrzennej. 

 

 

1. Rozpoznawanie materiału przyrodniczego po dotyku. 

Naturalne okazy: szyszka, kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale nieprzezroczystej 

tkaniny. 

Dorosły pokazuje dziecku szyszkę, mech, korę. Pyta, co to jest. Zachęca do oglądania, dotykania, 

wąchania, określania charakterystycznych cech, wskazywania tego, co jest dla dziecka miłe lub 

niemiłe w dotyku. Następnie umieszcza zgromadzony materiał przyrodniczy pod tkaniną 



w wybranej przez siebie kolejności. Dziecko, wkłada rękę pod tkaninę, stara się odgadnąć 

za pomocą dotyku w jakiej kolejności ułożony jest wcześniej prezentowany materiał. 

 

2. Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet jagód i poziomek. 

Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub krepiny 

i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), kartoniki 

z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych. 

Dorosły rozkłada zieloną tkaninę i umieszcza na niej 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta, jakie owoce 

mogłyby się teraz na nich znaleźć. Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru 

kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku kartoniki z narysowanymi na 

nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko, losuje kartonik, przelicza głośno znajdujące się na 

nich kółka (sylwety jagód lub poziomek), odkłada kartonik w wyznaczone miejsce, a następnie bierze 

z tacy odpowiednią liczbę kółek i układa je na łodyżce. 

Przelicza jeszcze raz głośno ułożone sylwety jagód lub poziomek, a wynik pokazują na palcach. 

Dorosły sprawdza poprawność wykonania zadania. 

 

3. Liczenie i rysowanie na kartkach odpowiedniej liczby sylwet jagódek lub poziomek. 

Dorosły wręcza dziecku kartkę z narysowanymi na niej sylwetami 

krzaków jagód lub poziomek (same łodyżki) oraz narysowanymi w dolnym lewym 

rogu kartki fioletowymi i czerwonymi kropkami. Dziecko liczy kropki (poziomki i jagody) 

i rysuje na sylwetach krzaków taką samą liczbę jagód i poziomek. 

 

4. Skrętoskłony –Trawa na wietrze. 

Dziecko wykonuje skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. 

Powtarza ćwiczenie kilkakrotnie. 

 

5. Zabawa ,,Gdzie jest dzięcioł?” – rozwijanie orientacji przestrzennej. 

Zdjęcie przedstawiające dzięcioła, sylweta dzięcioła. 

Dorosły pokazuje dziecku zdjęcie przedstawiające dzięcioła. Prosi, aby dziecko opisało jego wygląd. 

Opowiada ciekawostki na jego temat, zwracając szczególną uwagę na rolę, jaką pełni on w lesie. 

Następnie chowa sylwetę dzięcioła. Dziecko odnajduje jego kryjówkę. Nazywa to miejsce, używając 

określeń wysoko, nisko, na, pod, za, obok, przed itp. 

 

Martyna Różak 

 

 

24.06 (środa) dla  GRUPY „ŻABKI” 

(tu podział na dzieci, które miały  4 lata, gdy rozpoczęły uczęszczanie do tej 

grupy i dzieci, które rozpoczęły uczęszczanie do tej grupy, gdy miały 5 lat) 

 

Dzieci 4-letnie w grupie „Żabki” 

 

Blok :  „Pożegnania nadszedł czas” 

 

Temat: Wakacje w lesie. 

 

Cele:  

 

• rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę 

ostatniego liczebnika,  



• określanie liczebności zbioru bez liczenia 

 

1. Rozpoznawanie materiału przyrodniczego po dotyku.  

Naturalne okazy: szyszka, kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale 

nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szkła powiększające.  

Rodzic pokazuje dziecku szyszkę, mech, korę. Pyta, co to jest. Zachęca do oglądania, 

dotykania, wąchania, określania charakterystycznych cech, wskazywania tego, co jest 

dla dzieci miłe lub niemiłe w dotyku. Następnie umieszcza zgromadzony materiał 

przyrodniczy pod tkaniną w wybranej przez siebie kolejności. Dziecko, wkładając 

rękę pod tkaninę, stara się odgadnąć za pomocą dotyku w jakiej kolejności ułożony 

jest wcześniej prezentowany materiał.   

 

2. Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet  jagód i poziomek.  
Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru 

lub krepiny i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych 

kółek), kartoniki z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych.  

Rodzic rozkłada na środku pokoju zieloną tkaninę, umieszcza na tkaninie 4 sylwety 

zielonych łodyżek. Pyta dziecko, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć. 

Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru kolorowego 

sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku kartoniki z narysowanymi na 

nich kółkami w takich samych kolorach. Dziecko wybiera kartonik, przelicza głośno 

znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód lub poziomek), a następnie bierze z tacy 

odpowiednią liczbę kółek i układa je na wybranej łodyżce. Dziecko – liczy głośno 

sylwety jagód lub poziomek, a wynik pokazuje na palcach. 

3. Określanie liczebności zbioru. 5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek, dwie obręcze. 

Rodzic układa na środku (w pewnej odległości od siebie) dwie obręcze. Wkłada do 

nich sylwety jagód i poziomek tak, aby ich liczba różniła się lub była taka sama. 

Rodzic puszcza spokojną muzykę z odtwarzacza, Na przerwę w muzyce dziecko 

ustawia się obok obręczy, w której jest więcej elementów lub staje między obręczami, 

jeśli elementów jest tyle samo. 
 

Opracowała: Martyna Bogusz 

 

 

 

Dzieci 5-letnie w grupie „Żabki” 

 

Blok : „Pożegnania nadszedł czas Dzień” 

 

Temat :Na zawsze zapamiętasz. 

 

 



Cele: 

 

 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań, 

 • rozwijanie sprawności manualnej, 

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 75. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. 

Kończenie kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. 

 

2. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.  

Karta pracy, cz. 4, s. 76 (dla każdego dziecka). Rysowanie tego, co podobało się w 

przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z kolejnością pór roku.  

 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 77. Czytanie tekstu z rodzicem lub samodzielnie.  

Rozmowa na temat tego, co dzieci poznały w przedszkolu. Rysowanie słoneczek po 

śladach. Kolorowanie rysunków. 

4. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, 

s. 80. Rysowanie po śladach. 

5. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi – Części ciała. Nagranie dowolnej muzyki, 

odtwarzacz CD. Dziecko maszeruje po pokoju w rytmie wybranego przez rodzica 

nagrania muzyki. Na przerwę w nagraniu dziecko  spogląda na rodzica, który 

wskazuje wybrane części ciała, równocześnie je nazywając. 

Opracowała: Martyna Bogusz 

 

 

 

 

24.06.2020  (środa) Dzieci 4 i 5-letnie w grupie „Motylki” 
 

Blok :  „Pożegnania nadszedł czas” 

Temat: Wakacje w lesie 

 

Cele: 

 

• rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego 

liczebnika, 

• określanie liczebności zbioru bez liczenia, 

• rozwijanie sprawności ruchowej, 

• rozwijanie orientacji przestrzennej. 

 

 

1. Ćwiczenia pamięci Piknik. 

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające rodzinę na pikniku w lesie, koc, koszyk, butelka po 

wodzie mineralnej, plastikowy kubek, plastikowe jabłko. Dzieci nie komunikujące się 

werbalnie mogą mieć karteczki z rysunkami przedmiotów. 



Rodzic  pokazuje dzieciom obrazek przedstawiający rodzinę na pikniku w lesie. Mówi, co 

przedstawia obrazek i co to jest piknik. Zwraca uwagę na przedstawione na obrazku 

przedmioty, które mogą być przydatne podczas organizacji pikniku. Wymienia ich nazwy, 

prosi, aby dzieci powtórzyły lubi pokazały obrazek przedmiotu. Następnie rozkłada na 

dywanie koc. Umieszcza na nim koszyk, plastikową butelkę po wodzie mineralnej, 

plastikowy kubek ,jabłko). Dzieci nazywają poszczególne przedmioty (koszyk, kubek, jabłko, 

butelka).Następnie odwracają się w drugą stronę, zamykają oczy, a Rodzic. chowa jeden 

przedmiot. Dzieci odgadują, czego brakuje. Dzieci nie komunikujące się werbalnie mające 

karteczki  z rysunkami przedmiotów, pokazują obrazek przedmiotu, który schował 

rodzic zamiast podawać jego nazwę. 
Zabawę w zależności od możliwości dzieci można urozmaicić. Rodzic dokłada więcej 

przedmiotów ,które mogą się przydać podczas pikniku i np. zamiast jednego przedmiotu 

chowa dwa. 

 

2.  Poznawanie materiału przyrodniczego po dotyku. 

Naturalne okazy: szyszka, kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale 

nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szkła powiększające. 

Rodzic  pokazuje dzieciom szyszkę, mech, korę. Mówi, co to jest. Zachęca do oglądania, 

dotykania, wąchania, określa charakterystyczne cechy, wskazuje to, co jest dla dzieci miłe lub 

niemiłe w dotyku. Następnie umieszcza zgromadzony materiał przyrodniczy pod tkaniną. 

Dziecko, wkładając rękę pod tkaninę, stara się wybrać za pomocą dotyku prezentowany 

materiał o który prosi rodzic. 

 

3. Wycieczka do lasu – zajęcie matematyczne. 

Rodzic zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. 

Dzieci improwizują ruchem: maszerują, kierując się w stronę lasu, przedzierają się przez 

gęste zarośla – odgarniają gałęzie, zatrzymują się – słuchają śpiewu ptaków, pokonują 

przeszkodynp. czołgają się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymują się i wdychają leśne 

powietrze – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami, przeskakują przez kamienie, 

dochodzą do leśnej polany. 

 

4.  Układanie odpowiedniej liczby szyszek i gałązek. 

5 szyszek i 5 gałązek lub listków  

Rodzic rozkłada 2gałązki. Pyta dzieci, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć?  

– może szyszki?  i prosi aby dziecko położyło po jednej szyszce na każdą gałązkę  

Ustawia obok tacę, na której znajdują się szyszki.  

Dzieci z pomocą Rodzica przeliczają głośno gałązki i dokładają po 1 szyszce na każdą 

gałązkę, potem przeliczamy szyszki. 

Po wykonaniu zadania przez dziecko Rodzic ponownie umieszcza szyszki na tacy. 

Następnie  Rodzic kładzie 3 gałązki, i powtarzamy czynności. 

Potem 4 i 5 gałązek … 

 

5. Zestaw ćwiczeń ruchowych  

kolorowa chusteczka szyfonowa dla dziecka ( apaszka) 

•• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żabki. 

Dzieci są żabkami. Kucają w rozsypce. Kładą chusteczki w różnych miejscach na dywanie, 

kucają między nimi. Na hasło: Żabki skaczą, wykonują skok do najbliżej leżącej chusteczki. 

powtarzamy zabawę kilka razy. 

•• Skrętoskłony –Trawa na wietrze. 

Dzieci siedzą w siadzie rozkrocznym, apaszki trzymają oburącz w górze, są źdźbłami trawy, 



wykonują skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. 

Powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie. 

•• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato. 

Dzieci leżą przodem, trzymają apaszki oburącz przed głową. Unoszą głowę, ręce trzymają 

prosto, oglądają apaszki – starają się przez chwilę utrzymać taką pozycję. Następnie wracają 

do leżenia i powtarzają ćwiczenie. 

•• Ćwiczenie uspokajające – Kwiaty w dzień i w nocy. 

Dzieci leżą na plecach. Kładą dłonie na dolnej części brzucha, ściskając apaszki – kwiaty. 

Jest dzień, biorą głęboki wdech, oddalają dłonie – kwiat rozchyla swoje płatki. Nadchodzi 

noc, wykonują wydech – zbliżają ponownie dłonie – kwiat zwija swoje płatki. Powtarzamy 

ćwiczenie kilka razy. 

 

6. . Zabawy na świeżym powietrzu 

•• Odnajdywanie i przeliczanie kamyków w pojemniku. 

Pojemniki z ukrytymi w nich w piasku kamykami. 

Rodzic stawia na obrzeżu piaskownicy plastikowe pojemniki, w których dzieci wczoraj 

ukryły kamyki. Dzieci odnajdują je. Liczą, ile ziaren kamyków ukryło się w jednym 

pojemniku. 

 

 

 

Opracowała Agnieszka Bazydło 
 

 

24.06 (środa) dla 5-latków grupa ZUCHY 

Blok: POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS. 

Temat: Na zawsze zapamiętasz. 

Cele: 

- rozwijanie sprawności manualnej, 

- dzielenie się wspomnieniami z pobytu w przedszkolu, 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 75.Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie 

kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.   

2. Zabawa Wakacje. Dla każdego dziecka: kartka, kredki. 

Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem zdania: 

Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie 

zdania: Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu  kartki lodów i 

wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki skrzyni 

i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określanie, który to róg. Rysowanie na 

środku kartki siebie na wakacjach. Dalsze ćwiczenia przeprowadzamy analogicznie. 

3.Karta pracy, cz. 4, s. 76. Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków 

zgodnie z kolejnością  pór roku. 



4. Karta pracy, cz. 4, s. 77. Czytanie tekstu z Rodzicem  lub samodzielnie. Rozmowa na temat tego, 

co dzieci poznały w przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków. 

 

5. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 80.

  

Rysowanie po śladach. 

 

opracowała : Anna Domańska 

 

24.06 (środa) dla 6-latków (zerówka) 

Blok: Pożegnania nadszedł czas. 

Temat: Na zawsze zapamiętasz. 

Cele: 

- utrwalanie melodii i tekstu piosenki; 

- rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań; 

-  rozwijanie sprawności manualnej; 

- dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu. 

 

1. Zabawa Wakacje. 

Dla każdego dziecka: kartka, kredki. 

Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym wypowiadaniem 

zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym dolnym rogu kartki kwiatka 

i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu 

kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim, 

pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. 

Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach. 

 

2. Zabawa rozwijająca koncentrację uwagi – Części ciała. 

Nagranie dowolnej muzyki, odtwarzacz CD. 

Dzieci maszerują po okręgu w rytmie wybranego przez Rodzica nagrania muzyki. Na przerwę 

w nagraniu wykonują zwrot do środka okręgu. Wszystkie spoglądają na N., który wskazuje 

wybrane części ciała, równocześnie je nazywając. Podczas zabawy w pewnym momencie 

celowo wskazuje wybraną część ciała, inaczej ją nazywając. Dzieci, które się pomylą i nie 

zauważą pomyłki, przechodzą do siadu skrzyżnego. 

 

3. Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – rysunek. 

 Zabawa Dokończ zdania. 

Rodzic rozpoczyna zdania, a dzieci siedzące w kole kolejno je kończą. Np.: 

 W przedszkolu lubiłem/ lubiłam… W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu 

czułem się/czułam się… 

 Wypowiadanie się dzieci na temat:  

Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu roku) w przedszkolu. 

Zdjęcia, obrazki. 

Rodzic pokazuje zdjęcia zrobione podczas uroczystości, wycieczek, ciekawych zajęć w 

przedszkolu. Dzieci oglądają je, wspominają. Wypowiadają się swobodnie na temat. 

 



4. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy. 

Karta pracy, cz. 4, s. 76 (dla każdego dziecka). 

Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie obrazków zgodnie z 

kolejnością pór roku. 

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 75,77. 

 

6. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 80. 

Ćwiczenia w czytaniu. Dzieci czytają samodzielnie lub z pomocą Rodzica. 

 

7.Zabawy na świeżym powietrzu w ogrodzie.  

 

 

 

Wychowawca 

Ewelina Wysocka 

 



 


