
Kochane nasze Pszczółeczki, drodzy Rodzice! 

Przed nami ostatni już przed wakacjami tydzień zabaw online. Pokładamy 

wielkie nadzieje, że od września będziemy mogli wszyscy wspólnie spędzać 

czas na zabawie w przedszkolu... Będziemy tęsknić za Wami jeszcze bardziej, 

ale wierzymy, że czas szybko zleci i znów się wszyscy zobaczymy  

Póki, co kochane nasze przedszkolaki, czekają Was nowe wakacyjne przygody, 

zapewne najczęściej spędzane na łonie natury. Dlatego też najbliższy tydzień 

poświęcimy tematyce dotyczącej bezpieczeństwa w czasie wakacyjnych 

wędrówek. A zatem zapraszamy do wspólnej zabawy 

 

PONIEDZIAŁEK 15.06 

Na początek proponujemy zabawę rozruchową, doskonalącą orientację  

w schemacie własnego ciała 

 

   LINK: https://www.youtube.com/watch?v=GS1qV8M32Gk 

 

Kolejną propozycją na dziś jest krótki tekst o zasadach, jakie powinno się 

przestrzegać w czasie wakacyjnych podróży. Poproście rodziców  

o przeczytanie, a wy przedszkolaki uważnie posłuchajcie... 

 

Ważna rada dla ciebie i twego rodzeństwa, 

gdy jedziesz autem – zapinaj pasy bezpieczeństwa! 

W słoneczny dzień zdrowo rowerem przemierzać drogę, 

lecz wcześniej załóż kask na głowę! 

Aby w kajaku lub w łódce czuć się bezpiecznie, 

kamizelkę ratunkową załóż koniecznie! 

Wakacyjną porą, gdy słońce praży, 

chroń swoją głowę nie tylko na plaży! 

Nad morzem unikaj flag czerwonych 

i zażywaj kąpieli w miejscach dozwolonych! 

Chodząc po górach, sprawdzaj pogodę, 

gdy burza się zbliża – nie ruszaj w drogę! 

Gdy jesteś w górskich dolinach i lasach, 

zawsze spaceruj po wyznaczonych trasach! 

Miło przy ognisku wieczorem posiedzieć. 

Ognia na noc nie zostawiaj – o tym trzeba wiedzieć! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GS1qV8M32Gk


Porozmawiajcie o tych zasadach z rodzicami. O czym powinniście pamiętać 

kochani w czasie podróży samochodem, jeżdżąc na rowerze i pływając łódką? 

Po rozmowie zapraszamy do obejrzenia filmiku edukacyjnego: 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

 

WTOREK 16.06 

”Taniec zygzak” początek dnia proponujemy rozpocząć na wesoło: 

   

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

I jak kochani podobało się Wam? 

A teraz Pszczółeczki, jeśli ktoś ma ochotę, proponuje wykonać kartę pracy. Do 

jej wykonania będziecie potrzebować tylko kredki. Jeśli poprawicie dokładnie 

po linie, każdy w innym kolorze, dowiecie się, jakie mają marzenia o wakacjach 

poszczególni członkowie rodziny. Pokolorujcie na koniec obrazek według 

Waszego uznania.   

  Jakie są Wasze marzenia o wakacjach? Porozmawiajcie o tym z resztą 

rodzimy. Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to może narysować swoje wymarzone 

wakacje? My czekamy na Wasze zdjęcia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 



ŚRODA 17.06 

„Duży i mały skok” - proponujemy rozpocząć dzień bardzo skoczną piosenką:  

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

„Matematyczne lato”- wyliczanka 

Dziś kochani jest czas na matematykę, więc proponujemy nową matematyczną 

wyliczankę na wakacje. Poproście rodziców o przeczytanie jej, a później 

postarajcie się powtarzać po kolei tekst wyliczanki. Nie zapomnijcie 

Pszczółeczki pokazywać na rączkach liczbę o jakiej teraz mówicie. Życzymy 

powodzenia i czekamy na wasze cudowne filmiki 

 

„Matematyczne lato” 

Raz i dwa, raz i dwa,  

to już lato, ciepło da. 

Trzy i cztery, trzy i cztery, 

Pojedziemy na rowery. 

Pięć i sześć, pięć i sześć, 

Lato lubi lody jeść. 

Siedem osiem, siedem osiem, 

My lubimy grać na nosie. 

Dziewięć dziesięć, dziewięć dziesięć 

Lato uśmiech zawsze nosi! 

 

 

CZWARTEK 18.06 

 „Razem z latem ja” - zabawa ruchowa przy piosence, próba wspólnego 

śpiewania. 

Muzyka i propozycja zabawy ruchowej w linku:  

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1197121710392988 

 

1. Chodzi złote lato 

w kapeluszu z kwiatów. 

W rękach ma latawiec, 

biega z nim po trawie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.facebook.com/watch/?v=1197121710392988


2. Ref.: 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 

2. Czasem dla ochłody 

lato zjada lody. 

Zjada je powoli, 

gardło go nie boli. 

Ref.: 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 

 

 

„Płynie kręta rzeczka” – masażyk. 

Na zakończenie dzisiejszego dnia, proponujemy masażyki. Kochane 

pszczółeczki poproście któregoś z rodziców bądź rodzeństwo, by wykonali z 

wami tę zabawę. Lubiliście bawić się w nią w przedszkolu – pamiętacie? A 

zatem usiądźcie plecami do swojego towarzysza zabawy i poproście, by 

wykonywał rudne ruchy ręką na plecach zgodnie z poniższą instrukcją. Po 

zakończeniu zmieńcie się rolami. I jak się czuliście w czasie zabawy? Na pewno 

było super! 

Płynęła sobie rzeczka [palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę] 

Świeciły dwa słoneczka [rysujemy dwa kółka] 

Idą konie [palcami udajemy kroki konia] 

Przeszły słonie [palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki] 

Spadł deszczyk [palcami naśladujemy spadające krople] 

Przeszedł dreszczyk? [łaskoczemy dziecko w boczki] 

Tu podkóweczka tu, tu, tu [rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy] 

Tu gwoździczek tu, tu, tu [delikatnie kłujemy palcem dziecko w stopę] 

I młoteczkiem: puk, puk, puk [delikatnie pukamy w stopę dziecka] 

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu [jeździmy dziecku po stopie palcem, udając, że szlifujemy 

pilnikiem gwoździe. Dziecko ten ruch łaskocze, więc się śmieje i zwykle wyciąga zaraz drugą 

nogę do podbicia podkóweczki] 

 

 

 

 

 

 



PIĄTEK19.06 

Zabawa ruchowa na dobry początek dnia 

 

  Link: https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

Poniżej przesyłamy Państwu pomysły na wakacyjne zabawy plastyczne:  

 „Muszelkowe inspiracje” 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 
 

 

 



 

Kochane nasze Pszczółeczki, drodzy Rodzice! 

Życzymy Wam, aby okres wakacji był czasem odpoczynku i radości.  

Życzymy niezapomnianych wrażeń, dużo słońca i bezpiecznego powrotu  

we wrześniu do przedszkola, abyście byli gotowi do podejmowania 

nowych wyzwań i kolejnych zadań. 

 Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania  

za całoroczną owocną współpracę i dziękujemy, że byliście z nami mimo 

wielu przeciwności losu. 

JESTEŚCIE WSPANIALI!!! 
 


