
Drodzy Rodzice. Drogie Nutki! 
W tym tygodniu tematem przewodnim będzie: 

„ Pożegnania nadszedł czas”. 
Temat dnia: Zabawy z porami roku. 

 
 

Propozycja aktywności/ zabaw na 17.06.2020r. 
 

Kochane dzieci, jeszcze tylko kilka dni roku szkolnego. 
Na pożegnanie nauczcie się piosenki "Hej przedszkole ukochane" 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

 

 Ćwiczenia poranne 

 https://m.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

 I Wymarzone wakacje Olka i Ady – rozmowa na temat obrazków, 
połączona z wykonywaniem plakatu “Rady na wakacje” 

 
Dziecko otwiera książę  na stronach 88 i 89. Ogląda ilustracje, zwraca uwagę 

na szczegóły na nich. Dowiaduje się, gdzie Olek, Ada i ich rodzice planują 

spędzić wakacje i co zamierzają robić w wybranych miejscach letniego 

wypoczynku. Zwraca uwagę na strój, jaki mają na sobie Olek, 

Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. Próbuje opisać wszystkie obrazki, 

formułuje dłuższe zdania, poprawne pod względem gramatycznym. 

 

 Quiz “Tak, nie” 
Sprawdźmy, co dzieci wiedzą na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

podczas wakacji. Jeśli zachowanie jest bezpieczne, dziecko klaszcze w dłonie, 

jes ́li nie – tupie nogami w podłogę. Przykłady zasad: Po górach spacerujemy 

w czasie burzy. Nie zbliz ̇amy się do nieznanych/dzikich zwierza ̨t. W lesie 

można krzyczeć. Podczas letnich wypraw nalez ̇y 

osłaniać głowę przed słon ́cem. Na plaży opalamy sie ̨ od rana do wieczora. W 

górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. Kąpiemy sie ̨ w miejscach 

niestrzeżonych. Zawsze przebywamy blisko dorosłych.  

Zbierzmy zdobyte wiadomos ́ci i opracujemy plakat. 

Wykonajmy plakat “Rady na wakacje” Ustalanie zasad bezpieczen ́stwa 

obowiązujących w ro ́żnych miejscach wakacyjnego wypoczynku. 

Zapytajmy dziecko: 

O czym należy pamiętać podczas letnich wypraw? Jak należy się zachowywać, 

aby pobyt w 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M
https://m.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U


tych miejscach był udany i bezpieczny? Jakich zasad bezpieczeństwa należy 

przestrzegać 

podczas wakacji? Czego nie wolno robić? 

 

 Karty pracy, cz. 5, nr 76 

 
 

 
 Ćwiczenia gimnastyczne - zabawy na wolnym powietrzu 

https://m.youtube.com/watch?ebc=ANyPxKpGlyeu46W9YfZjW3UQvOEcHvP

2kn_2RcmFgNAEi 
ZTVS8bQJf6a17JTWH8WVzU15kQ4N7igsVQ- 
qPtVv7wiYTR7r2qucw&amp;feature=emb_logo&amp;v=hzxRwWs4DrU&amp;

time_continue=3 
 

 
 

 Utrwalanie ulubionych wierszyków i rymowanek poznanych w 
ciągu roku przedszkolnego. 

Obejrzyjmy wspólnie bajkę o Rosie i jej przyjaciołach 

https://m.youtube.com/watch?v=LBjLA4zIEKU 
    

 

POWODZENIA NUTKI 

 

 

 Kto ma taką możliwość, proszę wydrukować kartę  i poprawić po 

śladzie i pokolorować. 
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