
Grupa III – 3 – 4-latki – wychowawca: Mariola Rudnicka 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas. 

Poniedziałek - 22.06.2020 r. 

Dzieci 3 – letnie: 

Książka „Olek i Ada wśród przyjaciół” (s. 76 – 77): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=79 

 Słuchanie wiersza A. Widzowskiej pt. „Wakacje”. 

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 

morze i plaża, konie, biedronki! 

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 

przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 

dwie karuzele, miś i huśtawki. 

Chętnie wrócimy do naszej pani 

z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu. 

Będziemy liczyć białe muszelki, 

poznamy nowe, ważne literki, 

a ten, kto butów sam nie sznuruje, 

w mig się nauczy! Ja już sznuruję! 

 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=79


Pytania do wiersza – z wykorzystaniem ilustracji w książce (s. 76 – 77):  

– Co robili Ada i Olek z rodzicami w górach? 

– Co robili Ada i Olek z rodzicami nad morzem? 

– Dokąd możemy pojechać na wakacje? 

– Co się będzie działo w przedszkolu, kiedy my wyjedziemy na wakacje? 

– Czego możemy się nauczyć w czasie wakacji? 

– Czego nauczyliście się w tym roku w przedszkolu? 

 

Dzieci 4 – letnie: 

Książka „Nowe przygody Olka i Ady”  (s. 78 – 79): 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=79 

Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej pt. „Zabawkowe smutki”. 

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. 

– 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 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-ks/mobile/index.html#p=79


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. 

 

Pytania do opowiadania – z wykorzystaniem ilustracji w książce (s. 78 – 79):  

− 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? 

 

Wykonanie karty pracy: (dzieci 3 i 4 – letnie) 

Dzieci: 

− poprawiają po śladzie rysunki kwiatów i motyla, 

− kolorują obrazek według własnego pomysłu. 

 

 

 



 



Wtorek - 23.06.2020 r. 

Oglądanie filmu edukacyjnego „Bezpieczne wakacje” (dzieci 3 i 4 – letnie): 

Link do filmu: Bezpieczeństwo dzieci nad wodą -  https://www.youtube.com/watch?v=Ui-

ndYWcThA 

Link do filmu: Bezpieczeństwo w górach -  https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 

Link do filmu: Numery alarmowe dla dzieci - https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 

 

 

Pokoloruj kolorowankę  i zapamiętaj numer alarmowy 112: (dzieci 3 i 4 – letnie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa - 24.06.2020 r. 

Słuchanie piosenki pt. „Już wkrótce wakacje” -  

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4  (dzieci 3 i 4 – letnie) 

 

Pytania do piosenki: 

− O czym opowiada piosenka? 

− Gdzie możemy spędzić czas wakacji? 

− Jakimi środkami transportu możemy dotrzeć w nowe ciekawe miejsca? 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 21: (dzieci 3 – letnie) 

Dzieci: 

− czytają razem z osobą dorosłą tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie nazw 

obrazków, 

− kolorują wodę i łódki. 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 60: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− nazywają miejsca przedstawione na zdjęciach i to, co znajduje się pod nimi, 

− łączą zdjęcia z odpowiednim krajobrazem, 

− kolorują muszelki, liczą je i pokazują ich liczbę na palcach. 

 

 

Czwartek - 25.06.2020 r. 

 

Słuchanie wiersza I. Fabiszewskiej pt.” Uprzejmość”. (dzieci 3 i 4 – letnie) 

 

Na piaszczystej plaży 

Zuzia zamek buduje. 

Nagle Krzyś piłką rzuca 

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


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. 

 

Pytania do wiersza: 

− Co robiła Zuzia na plaży? 

− Co zrobił Krzyś?  

− Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku? 

− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia? 

 

Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 61: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− oglądają obrazek, mówią co przedstawia, kolorują go, 

− odszukują w naklejkach obrazki ryb, naklejają je w akwariach tak, aby w każdym akwarium 

były takie same rybki. 

 

Praca plastyczna  „Moja ulubiona zabawka w przedszkolu”: (dzieci 3 i 4 – letnie)    

Dzieci rysują na kartce swoją ulubioną zabawkę z przedszkola (zabawek może być więcej 

niż jedna). Należy zwrócić uwagę, aby dzieci wykorzystały całą powierzchnię kartki.        

 

 

 

 



Piątek - 26.06.2020 r. 

 

Zabawa ortofoniczna pt.” Wakacyjna wycieczka”. (dzieci 3 i 4 – letnie) 

Wypychanka z wyprawki dla 3-latków: miś, jabłko, gruszka. 

Osoba dorosła opowiada krótką historię o wakacyjnej wyprawie Ady i Olka. Młodsze dzieci 

unoszą do góry obrazki misia, jabłka i gruszki w trakcie opowiadania, a starsze ilustrują je 

ruchem. Na słowo miś – podskakują, jabłko – obracają się w koło z szeroko rozłożonymi 

rękami, gruszka – unoszą ręce do góry. 

Przed wysłuchaniem opowiadania dzieci wspólnie z osobą dorosłą ustalają, jakie odgłosy 

wydają: samochód (sz, sz, sz), pociąg (tu, tu, tu), rzeka (plum, plum, plum), ptaki (fiu, fiu, 

fiu), osa (bzz, bzz, bzz), dzieci (ha, ha, ha), krowa (mu, mu, mu). W trakcie opowiadania 

dzieci naśladują te odgłosy. 

 

Pewnego letniego wieczoru Ada i Olek wraz z rodzicami ustalili, że następnego dnia wybiorą 

się na wycieczkę rowerową za miasto. Ada aż podskoczyła z radości i od razu pobiegła 

spakować swój mały, podręczny plecaczek. Włożyła do niego okrągłe jabłuszko, soczystą 

gruszkę i swojego małego pluszowego misia. Następnego poranka nie trzeba było długo 

budzić dzieci, bo już z samego rana Olek był gotowy do drogi, a razem z nim Ada i jej mały 

podręczny plecaczek, a w nim: okrągłe jabłuszko, soczysta gruszka i mały pluszowy miś. Tata 

wystawił rowery, mama przygotowała kanapki i picie, a dzieci założyły kaski ochronne na 

głowy, i wszyscy ruszyli w drogę. A wraz z nimi mały pluszowy miś, okrągłe jabłuszko i 

soczysta gruszka. Początkowo jechali ścieżką rowerową przez miasto wzdłuż ruchliwej ulicy. 

Słychać było szum przejeżdżających samochodów (sz, sz, sz). Zatrzymali się przy przejeździe 

kolejowym, ponieważ szlaban był zamknięty i właśnie przejeżdżał pociąg (tu, tu, tu). Pojechali 

dalej wzdłuż rzeki (plum, plum, plum), coraz bardziej oddalając się od zabudowań. Z daleka 

widać było pole, na którym pasły się krowy (mu, mu, mu). Dalej rozciągała się łąka, przy 

której rodzina zrobiła sobie postój. Tata rozłożył koc, mama wyjęła kanapki i picie, a Ada 

wyjęła z plecaka małego pluszowego misia, okrągłe jabłko i soczystą gruszkę. 

W oddali słychać było śpiew ptaków (fiu, fiu, fiu) i bzyczenie os (bzz, bzz, bzz). Ada zjadła 

soczystą gruszkę, a okrągłe jabłko oddała Olkowi. Potem spakowała misia do plecaka i całą 

czwórką wrócili do domu. Miło było spędzać czas z rodzicami, ale trochę już tęsknili za 

radosnymi okrzykami swoich koleżanek i kolegów w przedszkolu (ha, ha, ha). 

 

Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce – s. 80). 

Dzieci opowiadają, co widzą na ilustracji. Osoba dorosła czyta tekst. Dzieci wypowiadają się, 

w której grupie będą po wakacjach. 

 

 

 



Wykonanie karty pracy, cz.2, nr 62: (dzieci 4 – letnie) 

Dzieci: 

− czytają tekst z osobą dorosłą, osoba czyta tekst, a dzieci mówią nazwy obrazków, 

− rysują po szarych liniach wokół przedmiotów, mówią, do czego służą te przedmioty. 

 

Praca plastyczna  „Wakacje w gorach” - Wyprawka plastyczna, karta 28, 

(dzieci 4 – letnie)            

( klej, kredki, wata)      

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=73 

Dzieci: 

− kolorują niebo i łąkę przedstawione na karcie, 

− wykonują niewielkie kulki z waty, 

− wyklejają kulkami kształty owiec i baranków pasących się na górskiej łące. 

 

 

Poniedziałek - 29.06.2020 r. 

Rozwiązywanie zagadek dotyczących pór roku: (dzieci 3 i 4 – letnie) 

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, 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=73


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) 

 

Ćwiczenia relaksacyjne „Moje wspomnienia”: (dzieci 3 i 4 – letnie) 

Dzieci kładą się na dywanie i wspominają w ciszy wspólne zabawy z koleżankami i  kolegami 

w przedszkolu lub najciekawsze dni, które tam spędziły. 

Następnie wypowiadają się na temat swoich wspomnień. 

Link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=QOYZuDzph9I 

 

Kolorowanka „Wakacje” (dzieci 3 i 4 – letnie) 

Dzieci kolorują obrazek według własnego pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QOYZuDzph9I


 

 

 

 



Wtorek - 30.06.2020 r. 

 

 

  

 

 

 

 

 


