
Wtorek  23.06.2020 

Temat: Lato w mieście. 

1. Ćwiczenia z woreczkami. 

Potrzebujemy: woreczek ryżu lub małą maskotkę. 

- Ćwiczenie z elementami równowagi-  dziecko spaceruje swobodnie z 
woreczkiem lub maskotką na głowie, następnie dziecko kładzie woreczek 
przed sobą i stara się go chwycić palcami stóp i utrzymać przez chwilę. 

- Ćwiczenie mięśni brzucha- dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między 
stopy. Unoszą je palcami do góry i przekładają za głowę, a potem wracają 
do pozycji wyjściowej. 

-Ćwiczenia przeciw płaskostopiu- dzieci chwytają palcami stopy woreczek 
lezący na podłodze i podają go sobie do rąk. 

,,Zabawy z dzieckiem w domu- ćwiczenia w dwójkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4&t=33s&fbclid=IwAR1Od7DextLk60X7DBxd54mBYC

0c4tOegda6lAs4qh1B2Nyzpz18qJNKxoI 

2.  Zapoznanie ze słowami i melodią piosenki ,,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. 

 

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. 

 

3. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 73, 74 

• 6 lat str. 85, 86, 87 

 



4. Słuchanie wiersza ,,Co robią latem dni tygodnia? G. Lech. 

Co wy na to, że już lato?- 

Tydzień swoje dni zapytał. 

Poniedziałek zsiadł z roweru. 

- Radość dla kolarzy wielu! 

Wtorek książkę czytał właśnie. 

Mrukną tylko: -Lubię baśnie! 

Latawca puszczała Środa, 

bo piękna była pogoda. 

Czwartek rzekł: -Ja wciąż maluję, 
jak się świetnie w lesie czuję. 
Piątek tylko machną 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. 

5.  Rozmowa na temat wiersza.  

Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jaka pora roku już nadeszła? 

- O co zapytał swoje dni tydzień? 

- Co zrobił i odpowiedział poniedziałek? 

- Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 

- Co Ty najbardziej lubisz robić latem? 

- Co robisz najczęściej w poniedziałek…, sobotę, niedzielę? 

- Ile dni wchodzi w skład tygodnia?- rodzic zachęca dziecko do 
wymienienia w kolejności wszystkich dni tygodnia i jednoczesnego 
wysuwania palców. 

 



 

Gra edukacyjna ,,Dni tygodnia" 

https://www.matzoo.pl/zerowka/dni-tygodnia_48_340 

Laurencja" -pląs dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=sP3uZLe1hEQ 

 

6. Rozmowy na temat ilustracji zamieszczonych w książce- Olek i Ada na 
szlaku przygód str. 90- 93. 

Dziecko przygląda się ilustracjom. Opowiada o tym co przedstawiają. Rodzic 
zwraca uwagę na szczegóły. Następnie dziecko czyta teksty umieszczone 
pod ilustracjami. 

 


