
Wychowawca: Iwona Suchożebrska 

 

22.06.2020 – 30.06.2020 r. 

 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas. 

 

Poniedziałek 22.06.2020 r.  

 

Rozwiązywanie zagadek rysunkowych.  

Rysujemy na kartonie różne kształty, np. słońce, czereśnię. Dzieci odgadują, co zostało 

narysowane. Próbują sformułować poprawne zdanie związane z rysunkiem. Przykłady 

wypowiadanych zdań: Latem mocno świeci słońce. Latem dojrzewają czereśnie. 

 

Opowiadanie dla 4 – latków. 

Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej „Zabawkowe smutki”. Książka, s. 78–79. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=81 

 

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedziały, że zbliżają się wakacje.  

– Znowu lato – westchnęła lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi się 

w przedszkolu tak cicho. Będę tęsknić za dziećmi.  

– Łatwo ci mówić – powiedziała lalka Rozalka. – Masz wszystkie ręce i nogi. A ja? 

Popatrz na mnie. Jakiś rozrabiaka wyrwał mi rękę.  

– Nie jakiś, tylko Krzyś – zawołał pajacyk i fiknął koziołka.  

– A ja tam lubię wakacje. W ciągu dnia przez okno zagląda słoneczko, a wieczorem 

księżyc. Cisza, spokój… – powiedział miś Łatek i pogłaskał się po naderwanym uchu. – Może 

ktoś mi je w końcu przyszyje.  

– Tak, tak, nareszcie będzie można odsapnąć. Do tej pory nie mogę odnaleźć mojego 

kółka – zawołała wyścigówka. – Jak mam jeździć? Na trzech kołach? Nie da rady.  

– Coś nas uwiera – westchnęły chórem klocki, ledwie wystając z wielkiego pudła. – 

Może to właśnie twoje kółko? Mógłbyś je w końcu zabrać, a nie tylko narzekasz!  

– Lubię dzieci. Lubię, jak mnie biorą do swoich rączek i patrzą na mnie z zachwytem – 

dodał zajączek Kłapek. – Mają taki miły dotyk. Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem do 

przedszkola. Okropnie się bałem. Myślałem, że może dzieci mnie nie polubią. Ala tylko raz na 

mnie spojrzała i już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=81


– A mnie Ania woziła w wózeczku – Rozmarzyła się Rozalka. – Zaraz po tym, gdy 

Krzyś wyrwał mi rękę. A później Zosia próbowała ją wsadzić z powrotem, ale jej się nie 

udało.  

– A z tym kółkiem to też troszkę była moja wina. Niepotrzebnie najechałem na klocek. 

Kiedy dzieci mną się bawią, to wiem, że jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawełek płakał, 

to Maciek dał mu mnie do zabawy. I od razu Pawełek się uspokoił. Fajnie jest, gdy 

wywołujemy u dzieci uśmiech na twarzach.  

– I jak się nami dzielą – odezwał się z rogu sali tygrysek.  

– Ja też wolę jeździć po torach, gdy słyszę dziecięce głosy – wyszeptała kolejka, 

zagwizdała przeciągle i pojechała dalej.  

– Mam nadzieję, że te wakacje szybko miną i znów będziemy wesoło bawić się 

z dziećmi – odezwał się po chwili zastanowienia misio. – A może dostanę całkiem nowe ucho 

i będzie ładniejsze od tego? – powiedział i znowu pogłaskał się po głowie. – Chciałbym, żeby 

było w kratkę!  

– Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pięknie szyć. Spójrz na mnie 

– powiedziała lalka Emilka i zerknęła na swoją nową, koronkową sukieneczkę.  

– Będzie dobrze – zawołał pajacyk. – Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i zebrać 

siły oraz energię na cały przyszły rok. Zobaczycie, na pewno nie będziemy się nudzić od 

września.  

– Na pewno – odpowiedziały chórem lalki i uszczęśliwione zasnęły.   

Misio i inne zabawki też poszli spać, śniąc o nadchodzących zabawach. Pajacyk po 

raz ostatni fiknął koziołka i usnął przytulony do zajączka. 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

− Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas zabaw z dziećmi?  

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie wakacyjnej 

przerwy? 

 

Opowiadanie dla 5 – latków. 

Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań. Książka, s. 90–93. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=93 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=94 

 

Dzieci otwierają książki i oglądają ilustracje. Opowiadają o tym, co przedstawiają. Zwracamy 

uwagę dzieci na szczegóły. Rodzice czytają krótkie teksty umieszczone przy ilustracjach. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=93
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=94


Dzieci dowiadują się, co Olek i Ada oraz ich rodzice lubią robić (mogą robić) podczas 

wakacji w mieście. Można wspomagać je pytaniami. 

 

 

4 - latki 5 – latki 

Karta pracy, cz. 2,  nr 60 Karta pracy, cz. 5, nr 69 

Karty pracy, cz. 5, nr 70–71 

Karta pracy, cz. 5, nr 72 

 

 

Wtorek  23.06.2020 r. 

 

Słuchanie piosenki „Już wkrótce wakacje” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło).  

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4  

 

Zadajemy pytania:  

− O czym opowiada piosenka?  

− Gdzie możemy spędzić czas wakacji?  

− Jakimi środkami transportu możemy dotrzeć w nowe ciekawe miejsca? 

 

 

Słuchanie wiersza Barbary Kosmowskiej „Podjudzajka”.  

 

 

Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki.  

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki.  

I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły,  

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy!  

Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny.  

Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy?  

Będzie potem płacz i łzy! Rozpal dziś ognisko w lesie,  

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


To się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi!  

Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi!  

Wymknij się po cichu z domu, Nie mów o tym nic nikomu.  

Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię 

ci!  

A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję,  

I gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę,  

Czy niegrzeczna byłam znów? Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam 

i zniknęłam w gąszczu moich strasznych snów?  

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.  

Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma! 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

− Kim była podjudzajka?  

− Do czego podjudzajka namawiała dzieci?  

− Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki? 

 

4 - latki 5 – latki 

Karta pracy, cz. 2,  nr 61 Karta pracy, cz. 5, nr 73 

Karta pracy, cz. 5, nr 74 

Karta pracy, cz. 5, nr 75 

 

 

„Moja ulubiona zabawka z przedszkola” - Dzieci rysują na kartce swoją ulubioną zabawkę 

z przedszkola (zabawek może być więcej niż jedna). Kolorowanie kredkami.  

 

Środa 24.06.2020 r. 

 

Słuchanie wiersza G. Lech „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. 

 

Rozmowa na temat wiersza. 

- Jaka pora roku już nadeszła?  

- O co zapytał swoje dni Tydzień?  

- Co zrobił i odpowiedział poniedziałek?  

- Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia?  

 

 

4 - latki 5 – latki 

 Wyprawka plastyczna, karta F 

 



Kolorowanka do wyboru. 

 

 

 



 

 

 

 



Czwartek 25.06.2020 r. 

Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej „Uprzejmość”. 

Na piaszczystej plaży  

Zuzia zamek buduje.  

Nagle Krzyś piłką rzuca  

i cały zamek psuje.  

Potem szybko podbiega,  

piłkę z piachu wyjmuje,  

a tym, że zamek zniszczył  

wcale się nie przejmuje.  

Jednak mama to widzi,  

woła Krzysia do siebie.  

– Czemu nie przeprosiłeś?  

Wstyd mi Krzysiu za ciebie. 

 

Rozmowa na temat wiersza.   

− Co robiła Zuzia na plaży?  

− Co zrobił Krzyś?  

− Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?  

− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia? 

 

 

4 - latki 5 – latki 

Wyprawka 

plastyczna, 

karta 28 

Książka s. 88–89 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=91  

Czytamy umieszczone przy ilustracjach teksty. Dzieci dowiadują się, gdzie 

Olek, Ada i ich rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić w 

wybranych miejscach letniego wypoczynku. Następnie zwracamy uwagę 

dzieci na strój, jaki mają na sobie Olek, Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. 

Zachęcamy dzieci do opisania wszystkich obrazków. Dzieci formułują dłuższe 

zdania, poprawne pod względem gramatycznym. 

Karta pracy, cz. 5, nr 76 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=91


 

Pokoloruj obrazek farbami. 

 

 

 

 

 



 

Piątek 26.06.2020 r. 

„Zabawy z porami roku” – rozwiązywanie zagadek. 

Na drzewach liście kolorowe.  

W sadzie owoce zdrowe.  

W spiżarni różne zapasy,  

na trudne zimowe czasy (jesień) 

 

Śniegiem pola zasypało,  

gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało.  

Biały puszek z nieba leci,  

już bałwanka lepią dzieci (zima) 

 

Bociany z podróży wracają,  

wokół kwiaty rozkwitają.  

Motyle pojawiły się na łące,  

ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna) 

 

Jest gorąco, słońce świeci.  

Na wakacje jadą dzieci.  

W wodzie będą się pluskały  

i na plaży w piłkę grały (lato) 

 

4 - latki 5 – latki 

Karta pracy, cz. 2, 

nr 62 

Wyprawka plastyczna, karta B 

Książka, s. 96 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=98 

Dzieci oglądają ilustrację i opowiadają o tym, co przedstawia.  

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=98


„Moje wspomnienie z przedszkola” – zajęcia plastyczne. 

Dzieci dowolną techniką wykonują pracę plastyczną. 

 

 

Poniedziałek 29.06.2020 r.  

Quiz „Tak, nie”. 

Po górach spacerujemy w czasie burzy.  

Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt.  

W lesie można krzyczeć.  

Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem.  

Na plaży opalamy się od rana do wieczora.  

W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach.  

Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych.  

Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

 

Wykonanie plakatu „Rady na wakacje”. Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 

różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku. Technika dowolna.  

  

Obejrzenie filmu edukacyjnego „Pożegnanie przedszkola. Wierszyki”.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1j5FCh3AGnY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1j5FCh3AGnY


Wtorek 30.06.2020 r. 

 

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

 

 

 

 

Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom 

życzę wspaniałych, pogodnych i 

roześmianych wakacji . Niech ten letni 

czas będzie pełen niezapomnianych 

wrażeń, bajkowych przygód i samych 

słonecznych dni. Dziękuję Wam za 

wspólnie spędzony rok.  

Pani Iwonka 

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

