
Drogie Serduszka! Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności na 15.06.2020r. 

 

1. Fantazja – piosenka Przedszkola Fantazja – pośpiewajcie razem z rodzicami  

 

                       https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I 

 

 

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego , 

( fantazja) 

lalalalalala lalalalala. 

To szkiełko wszystko potrafi, 

na każde pytanie odpowie, 

wystarczy wziąć je do ręki 

i wszystko będzie różowe, 

wystarczy wziąć je do ręki, 

usypać ziarnko fantazji 

i już za chwile można 

dolecieć aż do gwiazdy. 

Fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego 

(fantazja) 

lalalalalala lalalalala. 

To szkiełko nigdy nie płacze, 

zawsze jest w dobrym humorze, 

to szkiełko wszystko rozumie, 

każdemu chętnie pomoże, 

wystarczy wziąć je do ręki 

ziarnko fantazji dosypać 

i już za chwile można 

z panem Kleksem w świat pomykać! 

Bo fantazja, fantazja, bo fantazja jest od tego, 

aby bawić się, aby bawić, aby bawić się na całego 

(fantazja), 

lalalalalala lalalalala.  

2. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje.  

Książka (s. 76–77) dla każdego dziecka. 

Dzieci siadają na dywanie. N. rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania wiersza. Czytając 

wiersz, prezentuje ilustracje do niego.  

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 

czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I


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! 

 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce. 

Rodzic zadaje pytania: 

- 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? 

3. Wykonanie pomarańczowych lodów sorbetowych. 

 

Soki pomarańczowe (100% naturalne), dla każdego dziecka: mały kubeczek jednorazowy lub 

foremka do lodów, patyczek. 

Dzieci nalewają do kubeczków sok, starając się go nie rozlać. Rodzic wstawia kubeczki do 

lodówki. Po około 30 minutach, kiedy sok już lekko się zmrozi, Rodzic wyjmuje kubeczki, a 

dzieci wkładają do nich patyczki. Rodzice znów wstawia je do zamrażarki na 2 lub 3 godziny. 

 

                                                          Smacznego ! 

 



 


