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Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe 

(MEN)  
https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20- 

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2 

Grupy wiekowe:  

3 i 4 latki (gr. I, II, III, IV, V, XI, XII) 

5 i 6 latki (gr. VI, VII, VIII, IX, X)  

Okres realizacji: 22.06.2020r. do 26.06.2020r. 

Kochane dzieci, Drodzy rodzice, to ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami.  

Nie był to łatwy dla nas wszystkich czas. Staraliśmy się ze wszystkich sił być blisko 

Was. Nic jednak nie zastąpi bezpośrednich relacji i więzi, które nas z całą pewnością 

łączyły. Dziękujemy z całego serca, że pomimo wszystko, byliście cały czas „blisko”, 

że robiliście wszystko, by Wasze pociechy mogły się rozwijać i beztrosko spędzać 

czas. Dziękujemy, że korzystaliście z naszych propozycji, że utrzymywaliście kontakt 

z nauczycielami, że mogliśmy na tysiącach przesłanych zdjęć być blisko Waszych 

dzieci, a naszych kochanych przedszkolaków.  

Życzymy bezpiecznych i beztroskich wakacji, i mamy tylko jedno marzenie, by 

spotkać się we wrześniu w naszym kochanym przedszkolu.  

Tematyka kompleksowa: WAKACJE   

Temat dnia 22.06.2020 –  W górach                    

Proponowane wprowadzenie każdego dnia 

1. Poranne czynności higieniczne – mycie ząbków, dokładne mycie rączek i buzi  przy  piosence  - 

Niech żyją wakacje! 

2. Samodzielne ubieranie (zachęta i koniecznie pochwała) 

3. Śniadanie wykonane wspólnie z rodzicami np. – Zdrowe śniadanko 

 
 

4.  Poranne ćwiczenia  - Ruch to zdrowie - gimnastyka  

5. Piosenka „Złap lato za rękę” wpadnie wam w ucho…posłuchajcie 

 

 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-
https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom
https://www.gov.pl/web/edukacja/wesola-nauka-w-tvp2
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.mojegotowanie.pl/przepis/zdrowe-sniadanko
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


Piosenka- złap lato za rękę…    

W górze bursztynowe słońce.  

W dolinie skrył się chłodny cień. 

Motyl spieszy, by na łące 

móc z latem spędzić dzień. 

 

Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę. 

Dziś słońca nie będzie nam brak. 

Nie kryją słowiki talentu przed nikim 

I tysiąc kolorów ma świat. 

 

Trzymać ciepły wiatr na dłoni 

i słuchać o czym szepcze las. 

Gra na skrzypcach polny konik. 

Znów lato woła nas.  

 

Ref: Złap lato … 

 

Płyńmy szlakiem niepoznanym 

na wyspę Malinowych Mórz. 

Razem z latem wyruszamy, 

walizki pełne już. 

 

Ref: Złap lato … 
 

6. W tym tygodniu zaczniemy podróżować po naszym pięknym kraju – po Polsce. Na pewno 

nie raz słyszeliście, że turyści wyjeżdżają nad morze albo w góry…no właśnie…dzisiaj o górach.  

Nasze polskie góry –film z ciekawą opowieścią dla dzieci: 

 
 

7.  Gdybyśmy się spotkali to dzisiaj usłyszelibyście powitanie pohalańską góralską gwarą: Witam 

piknie syckie dzieci, zgadnijcie o cym dzisiok będziemy gadać?  

Dzisiaj czas na trochę informacji o górach i mieszkających tam góralach. A co to są góry? 

Popatrzcie na zdjęcia…to nasze polskie góry, Tatry, Bieszczady… i fotografie tego samego 

widoku w czterech porach roku. Zgadniecie o jakich porach mowa? Przyjrzyjcie się dokładnie 

zdjęciom a na pewno zgadniecie z jakiej pory roku pochodzi zdjęcie… 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pgITPDKV80k
https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg
https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg
https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg


Jaka to pora roku…? 

 

8. Mieszkańcy gór to górale – nawet dzisiaj wielu z nich ubiera się w stroje ludowe. Robią to 

zwłaszcza dla turystów i wyglądają tak: 

 

  
 

9.  Słuchanie muzyki góralskiej – Zbójnicki-  „ W murowanej piwnicy” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vo7VuiEKQgw


10.  Czas na wykorzystanie poduszek do zabawy „Hop, hop…” 

 

 
 

11. „Wyprawa, ale dokąd?” – zabawa językowa.  Popatrzcie na zdjęcia przedmiotów jednoznacznie 

kojarzących się z górami. Nazwy są trudne ale każdy Polak powinien je znać (oscypek, owca, 

bacówka, baca, haft podhalański, owczarek podhalański, ciupaga i kapelusz górala, kierpce, 

korale) 

 

 

     
 

 

       
 

11.%09https:/www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI
https://www.youtube.com/watch?v=j4EiXelSTkI


  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Górski potok – posłuchaj tego niezwykle relaksującego dźwięku natury… 

 

13. „Wędrówka” – masażyk.  Recytują wiersz i wykonują rysunki na plecach:  Rodzic- dziecko; 

Dziecko- Rodzic. 

Wędrujemy raźno w góry, (dzieci palcami obu rąk delikatnie stukają w plecy po obu stronach 

kręgosłupa od    dołu do góry) 

Pod nogami mamy chmury. (od dołu pleców do góry dzieci rysują pętle wzdłuż kręgosłupa) 

W górze jasne słońce świeci, (w górnej części pleców dzieci rysują linie proste od kręgosłupa na 

zewnątrz) 

Nad strumykiem idą dzieci. (dzieci delikatnie uderzają palcami po kręgosłupie od dolnej części 

pleców w górę) 

14.  Czas się poruszać - Zabawa ruchowa z muzyką „Słuchaj i naśladuj” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LuoVaFQ14r4
https://www.youtube.com/watch?v=x9F1oqntz_o


15.  Praca plastyczna : „ Góry”- Karton malujemy farbami (górna część na niebiesko, dolna na 

zielono). Po wyschnięciu gnieciemy papier pakunkowy i tworzymy z niego góry. Przyklejamy je 

na karton i malujemy szarą i białą (na szczytach) farbą. Tniemy bibułę i robimy z niej choinki. 

Przyklejamy je na karton.  

Instrukcja wykonania 

 
 

Materiał: 

 biały karton 

 farby (niebieska, zielona, szara, biała) 

 pędzle 

 bibuła zielona 

 papier pakunkowy 

 klej 

 nożyczki 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1. Rysuj po śladzie górski widoczek. Pokoloruj rysunek… 

 

 Karta pracy 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/371-gory
https://drive.google.com/file/d/1NK8ZWWiPsipvTRwGVhPlxTXtM76pCLSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NK8ZWWiPsipvTRwGVhPlxTXtM76pCLSH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NK8ZWWiPsipvTRwGVhPlxTXtM76pCLSH/view?usp=sharing


2.  Znajdź rymy na obrazku… 

 

3.  Gdzie jest kotek?  Powiedz gdzie jest i co robi kotek…używaj słów przed, pod , na ,w ,za, zza… 

 
 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.  Karaoke –„  W murowanej piwnicy”  

Życzymy połamania języka… 

W murowanej piwnicy 

Tańcowali zbójnicy 

Kazali se piknie grać 

I na nóżki pozirać 

 

Tańcowałbyk kiebyk móg 

Kiebyk ni mioł krzywych nóg 

A że krziwe nogi mom 

Co podskocze , to sie gnom ! 

… 

2. Teledysk edukacyjny -   

Julek Pechulek „ W góry”  

Obejrzyj i staraj się zapamiętać jak najwięcej 

…porad i informacji… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE
https://drive.google.com/file/d/19x8n1RM4FrE97806klvwXCeuQcd2wKvJ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=sj6bAtiK8hg
https://www.youtube.com/watch?v=FDY3HNRUaeE


3. „Wycieczka w góry”  

 

Czytamy wiersz: - W górach- Anna Paszkiewicz 

Gdy będziesz w górach, przystań na chwilę, 

Popatrz na limby, kosodrzewinę, 

Tojad, dzwoneczki, alpejską różę 

Lub inną równie piękną roślinę. 

Sprawdź, może dojrzysz orła na skale 

Albo usłyszysz gwizdy świstaków. 

Spróbuj kozice zobaczyć w dali, 

Zaś w mokrym błocie – parę kumaków. 

Może gdzieś wyszła z traw salamandra 

I na kamieniu przy drodze siedzi… 

Patrz i podziwiaj, unikaj tylko 

Wilków i wielkich, groźnych niedźwiedzi. 

 

 Po wysłuchaniu wiersza i obejrzeniu muzycznego filmiku edukacyjnego dzieci odpowiadają na 

pytania : , np. O jakich roślinach jest mowa w wierszu? Jakie zwierzęta są w nim wymienione? 

Których z nich mamy unikać i dlaczego? W jaki sposób powinniśmy zachowywać się podczas 

wycieczki w góry? W jaki sposób zachowuje się w górach osoba rozważna? Wspominamy   

o koniczności zabrania odpowiednich przedmiotów (naładowany telefon, woda, mapa  

z oznaczonymi szlakami, jedzenie, numer służb ratunkowych) i ubrań (kurtka przeciwdeszczowa, buty 

trekkingowe), chodzenia po wyznaczonych szlakach, zabierania swoich śmieci ze sobą, słuchania 

prognoz pogody, zostawiania informacji o planowanej trasie u gospodarza lub w schronisku itp.  

4.  Podsumowanie wiadomości –otocz pętlą przedmioty potrzebne na górskie wędrówki– karta 

pracy 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mDfoH6EEIjwM_AhOauWemzy-e28_bmt2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mDfoH6EEIjwM_AhOauWemzy-e28_bmt2/view?usp=sharing


Temat dnia 23.06.2020 – Nad morzem 

1.  Dzisiaj wędrujemy nad morze i zaczniemy od wiersza: 

"Morze" Danuta Wawiłow  

Siedziały dzieciaki na dworze 

I kłóciły się jakie jest morze. 

Kuba powiedział, że słone, 

A Jędrek, że nie, bo zielone. 

A Baśka, że są w nim meduzy 

I okręt – o, taki duży, 

I jeszcze raki w skorupie, 

A Bartek, że dziewczyny są nudne, 

i jeszcze Paweł powiedział, 

Że jak się położyć nad morzem 

I machać rękami, i machać nogami, 

To na piasku się zrobi orzeł. 

Poproszę tatę - może pojedzie 

Ze mną nad morze? 
 

Kto miał rację? – burza mózgów 
 

2. Nadmorskie krajobrazy- obejrzyjcie zdjęcia , tak wygląda nad morzem ( mewy, wydmy, statek, 

kutry rybackie, fale, piasek, muszle) 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

Dzieci udzielają odpowiedzi na pytania : Dlaczego lubimy morze?; Co zabieramy ze sobą, idąc na 

plażę?; Co można robić na plaży?; O czym należy pamiętać, gdy jesteśmy z rodzicami na plaży?; 

Dlaczego morze jest niebezpieczne?; Kto dba o nasze bezpieczeństwo nad morzem?  

 

 

 



3. Jeszcze kilka pięknych ilustracji ze zwierzętami morskimi …cudowne, popatrzcie! 

 

    
 

    
 

    
 



   
 

    
 

    
 



   
 

4.  Zabawa ruchowo-ortofoniczna „Na wakacjach”  
 

5. Genialna prezentacja z zadaniami przybliży wam wiadomości o morzu i z pewnością zachęci do 

wyjazdu 

 Wakacje nad morzem –prezentacja genally 

 

  

6. Szum morza – posłuchaj kolejnego kojącego dźwięku natury… 

7. A czy znacie historie o piratach? Oni mieszkali na swoich okrętach na morzach i oceanach…tak 

naprawdę nie byli mili i dobrzy…posłuchajcie piosenki o piratach.. 

  Piosenka… 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_51_00010_OR&k=k0205&d=zab
https://view.genial.ly/5ed7da4b2c645e0d7ac8f591/presentation-morze
https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU
https://www.youtube.com/watch?v=VPQV0X50Cgc
https://www.youtube.com/watch?v=VPQV0X50Cgc


 

My zmienimy się na chwilę w dobrych piratów i zaprojektujemy banderę naszego okrętu…do dzieła! 

Karta pracy do wydruku 

 
 

8.  Kolejne pirackie wyzwanie – poszukajmy kształtów 3D i zamalujmy tyle ile ich znajdziemy… 

Karta pracy do wydruku 

 

 

 

9.  Czas na działanie w ruchu-  Zabawa ruchowa ze stopami 

 

Stopy…  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jnbuzyFt1sNR6bw_Qi8vn9ckUGPAy8aQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yo4k6ycr8CJKWXNbiYja-oFTkYU5W8Be/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk
https://drive.google.com/file/d/1uAuRp3pwNGSY9vRH-Lj1YsqSXd5on_sb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jnbuzyFt1sNR6bw_Qi8vn9ckUGPAy8aQ/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk
https://drive.google.com/file/d/1uAuRp3pwNGSY9vRH-Lj1YsqSXd5on_sb/view?usp=sharing


10. Wycięte obrazki umieść w odpowiednich miejscach – w taki sam sposób jak w pierwszym 

kwadracie 

Karta pracy do wydruku 

 

 
11.  Popatrz na obrazki i udziel odpowiedzi 

 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1Hg0Y-HPgmJf5yF3XYwqfurS9Ca83BNK-/view?usp=sharing


 
 

 
 

12.  Zakończmy nasze rozmowy o morzu plastycznie…zróbmy wieloryba na patyku! 

Wieloryb na patyku – instrukcja filmowa 

 bul…bul… 

Zadania do wykonania dla 3 i 4 latków   

 

 

 

https://www.facebook.com/papermagicreny/videos/3096761277223558
Wieloryb%20na%20patyku%20–%20instrukcja%20filmowa
https://drive.google.com/file/d/1ePBc8olRD2o3s6DXv_dlBOEJejAuaVBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePBc8olRD2o3s6DXv_dlBOEJejAuaVBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePBc8olRD2o3s6DXv_dlBOEJejAuaVBG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ePBc8olRD2o3s6DXv_dlBOEJejAuaVBG/view?usp=sharing


1.  Zaprowadź zwierzątka do roślinek – karta pracy 

 

1.  Znajdź i policz…wpisz wynik 

 

2.  Znajdź różnice 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1LaCZHcZJXjpW05E8ULWTh6spvviBJ3jV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FX8M1Hyq6eGoG8C1lrqfUvoPbrpmklA-/view?usp=sharing


Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.  Pomyśl czego tu brakuje – wklej odpowiedni obrazek…karta pracy 

 

 
2.   Praca plastyczna – “ Pirat” z wykorzystaniem talerzyka papierowego- 

http://edufunkids.com/pirat-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka/ 

 

 
 

3.  Otocz pętlą zwierzęta w taki sposób, aby w każdym zbiorze były po 3 zwierzęta… 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xWHNr6gIpWf06xl9TAyuSBAfP4xmaSwy/view?usp=sharing
http://edufunkids.com/pirat-praca-plastyczna-z-wykorzystaniem-talerzyka/
https://drive.google.com/file/d/1tbdTzKe9LQgjUS423ZnHqpbnmsylpbFa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbdTzKe9LQgjUS423ZnHqpbnmsylpbFa/view?usp=sharing


4.  Labirynt – zaprowadź kraba do muszelki… 

 

 

 

 

Temat dnia 24.06.2020 – Nad jeziorem 

1.  Piosenka- złap lato za rękę…    

2.  Bajka edukacyjna z cyklu: „ Wędrówki skrzata Borówki- Jezioro”-   

- Mieszkańcy jezior i okolic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Często słyszy się,  że jedziemy nad jezioro …Co to jest jezioro? Co lub kogo można spotkać nad 

jeziorem? Co można robić latem nad jeziorem?  Czym różni się krajobraz nadmorski od 

krajobrazu jezior? Co takiego samego można spotkać nad jeziorem i nad morzem?  W okolicy 

Konina jest wiele jezior, ale najbardziej znanym z jezior miejscem w Polsce są oczywiście 

Mazury! 

                                                            

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA
https://drive.google.com/file/d/1B7Ah8dpVAYiAmKjsKBqX6Gez_n6nPs5v/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=pgITPDKV80k
https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA
https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA


       Okolice Konina 

     
 

 
Mamy nawet w okolicy turkusowe jeziorko!    

 

 
 



A to już przepiękne Mazury! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Prezentacja: „ MAZURY Z LOTU PTAKA” 

 
 

5. „Wędkowanie” – zabawa manualna.  Dziecko ma ok. 20 rurek makaronowych i słomkę 

do napojów z zaginającą się częścią. Dzieci mają za zadanie jak najszybciej zebrać 

makaron, nabierając go na słomkę i wrzucając do miski.  ( potrzebne są: słomki do 

napojów, dużo makaronu typu rurki).  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4
https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4


6.   Ruch to zdrowie - Opowieść ruchowa „Wakacje tuż-tuż”  

 

7. Zadanie dla uważnych – wstaw obrazki w odpowiednie miejsce dbając o to, aby obrazki 

związane z morzem znalazły się przy planszy z morzem a obrazki z kojarzące się z jeziorem 

umieszczone zostały przy planszy z jeziorem 

 

Obrazki do wydruku 

 

Plansza - jezioro 

 

 

 

Plansza -morze 

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_12_00003_OR&k=k0205&d=zab
https://drive.google.com/file/d/1QlK-PGhh5m-fCETHJoQNBVlCAkvmM6GX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qYN-3BbY1Nm6qNrpsXEgOrrNzqovHsfo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sFZoi1J9YtS7XEiNyi5O_ellFuTO7Zbd/view?usp=sharing


8.  WAKACYJNE ŁÓDKI – praca plastyczno – techniczna 

 

 
 

9.  Przepychanki, siłowanki - zbawy z elementami ruchu rozwijającego W. Sherborne  

 

      

 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Utrwalamy kształty i nazwy figur geometrycznych 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1118-wakacyjne-lodki
https://www.youtube.com/watch?v=hEAQunXvlmI&fbclid=IwAR1jip3AzV9N8KALg925EqMt76oYeTyNhayru_uBigrv0kU8s8zlXXwIjBg
https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR3j2pdD67Y7uLfBPkqaqTD0OPXGg0PRYHs2cJ987C_33VbaHRe2_53x4ug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR3j2pdD67Y7uLfBPkqaqTD0OPXGg0PRYHs2cJ987C_33VbaHRe2_53x4ug&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=hEAQunXvlmI&fbclid=IwAR1jip3AzV9N8KALg925EqMt76oYeTyNhayru_uBigrv0kU8s8zlXXwIjBg
https://www.youtube.com/watch?v=hEAQunXvlmI&fbclid=IwAR1jip3AzV9N8KALg925EqMt76oYeTyNhayru_uBigrv0kU8s8zlXXwIjBg
https://www.youtube.com/watch?v=-KTbJbiWTfE&fbclid=IwAR3j2pdD67Y7uLfBPkqaqTD0OPXGg0PRYHs2cJ987C_33VbaHRe2_53x4ug&app=desktop


2.  Kolorowanie żaglówki (nauka kolorów i kształtów) 

 

 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.   Kodowanie łódka  

2. Praca plastyczna- “ Maska do nurkowania”- https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1246-maska-

do-nurkowania 

 

 

3.  Wytęż wzrok i znajdź różnice  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzuzX6NDCsU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3j2pdD67Y7uLfBPkqaqTD0OPXGg0PRYHs2cJ987C_33VbaHRe2_53x4ug&app=desktop
https://drive.google.com/file/d/1IMdR9HrRyl6tFA_EvI8xqD-K4ti8tAD2/view?usp=sharing
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1246-maska-do-nurkowania
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1246-maska-do-nurkowania
https://drive.google.com/file/d/1SxfshKxtLIbTFmytY0Pl5RrErKDcN651/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SxfshKxtLIbTFmytY0Pl5RrErKDcN651/view?usp=sharing


4.    Gra interaktywna pamięciowa „Na plaży” 

 

 

Temat dnia 25.06.2020 – Podróże małe i duże 

1.  Wprowadź się w podróżniczy nastrój tańcząc do piosenki –  „Na wycieczkę wyruszajmy” 

 

 
2.  Wierszowane porady na podróż – posłuchaj wiersza… Po wysłuchaniu powiedz czy był ona 

zabawny?...dlaczego? 

Krzysztof Roguski 

Przed podróżą – wiersz  

Zanim w podróż się wybierzesz,  

Spójrz do szafy, co zabierzesz. 

Parę spodni, albo dwie, 

Bo pobrudzić mogą się. 

Trzy koszulki i dwa swetry, 

A dziewczynki także getry. 

Ciepłe bluzy – tę z kapturem 

I tę podszytą welurem 

Majtek- na każdy dzień nowe, 

Oraz czapkę weź na głowę.  

Może płaszcz przeciwdeszczowy, 

https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f
https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f
https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f
https://www.youtube.com/watch?v=sg8fIBVemAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Mk7hERYJQcOfjYzC75FS1poCgIDF-sLEzkPffctZ4a62TfvGMwLKuQLw
https://www.youtube.com/watch?v=sg8fIBVemAE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Mk7hERYJQcOfjYzC75FS1poCgIDF-sLEzkPffctZ4a62TfvGMwLKuQLw


I parasol kolorowy. 

I do tego tez kalosze, 

Do walizki spakuj proszę. 

Kilka par skarpetek z wełny 

I już bagaż twój jest pełny.  

Nie zapomnij także mapy,  

Bo się podróż skończy na tym !  

 

3.  Co zabieramy  na wycieczkę, a co zostawiamy w domu?  

  

4. Czym można podróżować? Obejrzyj program o podróżowaniu…i nie tylko… 

Jak  podróżujemy – bajka o środkach transportu 

 

 
 

5. Ruch to zdrowie-  zabawy ruchowe z ruletką - Zakręć ruletką i wykonaj zadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JwNw8wX5dGs
https://wordwall.net/pl/resource/1079768/wf
https://www.youtube.com/watch?v=JwNw8wX5dGs


Wskaż i nazwij czym już podróżowałeś(aś)? 

 

 
 

 

A może czegoś tu brakuje …na pewno… …czego jeszcze? 

 

 



6.  Poćwiczmy pamięć w grze interaktywnej…zapamiętaj ile się da 

Gra interaktywna- podróże 

 
 

 

7.  Wyobraź sobie, że wybierasz się na biwak…czyli wyjazd pod namiot…gdzie bardzo blisko 

obcujesz z przyrodą…co tam możemy robić? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NpFMvKkrAY3x1q1aZWlhzqTsFxXZGfZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BGd33gdDlM4LABZXlflmW7J3sMhH-7QW/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5edd47fe200cf70d607365d7


8.  Teraz popatrz na karty pracy. Które przedmioty zabrałbyś na biwak, a które w góry, które nad 

morze czy nad jezioro…zastanów się… 

 

 

9.  Opowieść ruchowa „Na wycieczce” 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  Połącz dzieci z miejscem  

do którego się wybierają – karta pracy 

 

 

 

 

 

 

http://www.rokwprzedszkolu.pl/index.php?f=zab_11_00013_OR&k=k0205&d=zab
https://drive.google.com/file/d/1pBK8RsbTszJsf4i_36dp4oP8NRu7wHtQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19nP0yKWWo5LgVc7TjfGdKXmopYxSzjli/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CSLGJJMe6svfbrwlp28tyf0eBex0XYnd/view?usp=sharing


2.  Pokoloruj wg wzoru 

 

 

3.   Praca plastyczna- “ Odbicie” 

 

 
 

Materiały: 

 ryż 

 klej 

 2 kartki w kolorze kremowym z bloku rysunkowego w formacie a 4 

 żółta farba plakatowa 

 pędzel 

 słomka 

 nożyczki 

 

Na jednej kremowej kartce odbijamy stopy, pomalowane żółtą farbą plakatową, następnie wycinamy 

odbicia. Do drugiej kremowej kartki przyklejamy ryż, a do niego doklejamy odbite stopy. Do odbić 

przyklejamy pocięte kawałki słomki, tak by przypominały kształt japonek. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1wC0SmP-kMH8uZChU9E5PdxFW4TciqjOC/view?usp=sharing
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1238-odbicie


Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.  Zestaw ćwiczeń z matematyki na lato – wybierz co chcesz 

 

2. Rekin- zabawka dla starszych dzieci wykonana z pomocą dorosłego

 

        Materiały: 

 butelka 

 korek  

 oczy ruchome 

 klej Magic 

 nożyce 

 sznurek 

 pisak 

 

Praca dla dzieci starszych. Z plastikowej butelki odcinamy dno i dzieci wycinają zęby rekina, 

doklejamy oczy ruchome, a w nakrętkę wkręcamy sznurek długości ok. 1 metra. Z korka robimy rybkę 

i pinezką doczepiamy do sznurka. Machając rekinem próbujemy złapać rybę. 

 

Temat dnia 26.06.2020 – Żegnamy przyjaciół! 

1.  Mam przyjaciela! - posłuchaj piosenki  

 

„Nie muszę nic robić sam, przecież przyjaciela mam,  

jest fajnie mówię wam…bo przyjaciela mam!...” 

https://drive.google.com/file/d/1WYSA4Dt960Qws-KyfzATM0Sji36axdKA/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


2.  Słuchanie czytanego opowiadania „ Tappi i czarodziejski kot” 

Jak przekonać nowego mieszkańca Szepcącego Lasu do wspólnej zabawy? Chichotek wpada 

na świetny pomysł, a w podziękowaniu kot wyczarowuje dla zwierząt piękny prezent… 

 

 
 

3.  Może trochę się poruszamy… zrób tak jak ja 

 

4.  Popatrz na obrazek-opowiedz co się na nim dzieje,  co robią dzieci, gdzie się znajdują? 

Opowiedz jakie sporty można uprawiać w wodzie? Połącz obrazek z prawidłową nazwą… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ninateka.pl/film/tappi-i-czarodziejski-kot-marcin-mortka
https://www.youtube.com/watch?v=QLulnqyXCjs
https://drive.google.com/file/d/1TW8AxE4YdheIAvvoMwsUJRXRbKfK3tOs/view?usp=sharing
https://ninateka.pl/film/tappi-i-czarodziejski-kot-marcin-mortka


5.  Połącz liniami takie same lody, spróbuj nazwać ich smaki. Czy każdy lód ma parę? 

 
Karta pracy – lody 

                      
 

6.  Wszyscy lubią lody…popatrz tutaj mamy trzy różne lody…poszukaj uważnie i pokoloruj 

takie same lody odpowiednimi kredkami  

Karta pracy – takie same lody 

 

7.  Uzupełnijmy brzuszki papug odpowiednimi kropkami…wytnij kropki i wklej w 

odpowiednie miejsce 

Karta pracy - papugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xl4-Hxm3KIW6YAXi4LtiVxtgXJN8O3m_/view?usp=sharing
1.%09https:/drive.google.com/file/d/1g7hOKVCewJKV6t__PZkKBJg0rhbgrzV_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111bLZtlRfBqZdeo3NiEOS7JPAPN0bd2f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xl4-Hxm3KIW6YAXi4LtiVxtgXJN8O3m_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/111bLZtlRfBqZdeo3NiEOS7JPAPN0bd2f/view?usp=sharing


8.  Galop komediantów – zabawa koncertowa 

Będzie głośno ale radośnie! 

 
 

9.  Ostatnia zabawa konstrukcyjna w tym roku szkolnym…poruszmy wyobraźnię i zbudujmy 

coś z chrupek kukurydzianych i wykałaczek…uważajcie na ostre końcówki 

 

 
 

 
 

https://youtu.be/8TGrwgV6yi0
https://youtu.be/8TGrwgV6yi0
https://youtu.be/8TGrwgV6yi0


 
10. Zawsze jest pora i apetyt na ruch – Klejące stópki… 

 

 

 

Zadania do wykonania dla dzieci 3-4 letnich 

1.  https://drive.google.com/file/d/1J-V_l9oY2u6fhU2hyw3CychvysgaK5gp/view?usp=sharing 

 

2. Znajdź dwa takie same pojazdy – karta pracy 

 

 
 

https://www.facebook.com/endorfinkaORG/videos/557474958478328%20lepkie%20stópki
https://drive.google.com/file/d/1J-V_l9oY2u6fhU2hyw3CychvysgaK5gp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wFozFq9FePuaHBEDIdx5bKUSBhhAHFjd/view?usp=sharing


3.  „ Ośmiorniczka”- praca plastyczna 

 
 

Zadania do wykonania dla dzieci 5-6 letnich 

1.  Książeczka z zadaniami – moje lato …wybierz zadania do wykonania 

 

 

2. Praca plastyczna- “ OKULARY- wakacyjne plany” 

 

 
 

PROPOZYCJE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH  3-4  i  5–6 LATKÓW (do 

wykorzystania przed wakacjami) 

Nowa koleżanka – bajka z serii „pamiętniki Florki” 

Środki Transportu dla dzieci -pojazy, auta, bajki, gry dla dzieci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.%09https:/pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/598-osmiorniczka
https://drive.google.com/file/d/1XQPeoaYo6nBZ0H6ol8wIHoLKVnWjePHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQPeoaYo6nBZ0H6ol8wIHoLKVnWjePHu/view?usp=sharing
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1106-okulary-wakacyjne-plany
https://ninateka.pl/film/pamietniki-florki-9
https://ninateka.pl/film/pamietniki-florki-9
https://www.youtube.com/watch?v=E2DJ-9rrBsI


Jas i Pola –Wakacje w Europie – kolorowanka interaktywna 

 

               

 

„Papierowe łódeczki” – praca wykonana techniką origami. Po wykonaniu łódeczki proponujemy 

przygotować  miskę  z wodą, w której  dzieci będą mogły zwodować swoje stateczki. Próbujemy  

wprawiać stateczki w ruch, delikatnie dmuchając. Przypominamy o zachowaniu prawidłowego toru 

oddechowego – wdech nosem, wydech ustami. 

 

 
 

Gra Król Maciuś – wspaniała interaktywna przygoda…mądra…ciekawa… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1eAqgyvPEtCPc-fvVUrZzUSw3HcEOm4A5/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A
https://www.dziendziecka.polin.pl/?fbclid=IwAR178yhL2o0ZNovbf5IZijKsai3myoA8yZ0tv2FzQficQyIPzdfsNwtmSvc


Poszukiwacze skarbu - Parauszek i przyjaciele  

Pewnego dnia zwierzęta otrzymują tajemnicze zaproszenie na słoneczną polanę. Znajdą tam mapę 

prowadzącą do leśnego skarbu…a może potem pobawicie się w szukanie skarbu? 

 

 
 

 

Praca plastyczna- „ Zachód słońca nad morzem” 

 
 

Program – Budzik- „ Morza i oceany”  

 

Quiz : Podróż po Polsce 

 

Stroje ludowe  

 

Zadania dla niepokonanych 

Połącz kropki i pokoloruj  LATAWIEC  

Połącz kropki i pokoloruj  STATEK  

Połącz kropki i pokoloruj... 

Odkoduj ukryte cyferki 

Zamaluj litery potrzebne do ułożenia wyrazów; morze, góry  

Wspinaczka po drabinie - liczebniki porządkowe 

Wakacyjne karty pracy – cz I  

https://ninateka.pl/film/poszukiwacze-skarbu-parauszek
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1096-zachod-slonca-nad-morzem-2
https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/1096-zachod-slonca-nad-morzem-2
https://vod.tvp.pl/video/budzik,morza-i-oceany,21395165
https://view.genial.ly/5eaf219deacf4c0d6717593a/presentation-podroz-po-polsce?fbclid=IwAR1WF9U35S8ChCxN2kvPNfZ3xFw-n34cLXTaIt2UKW8ugGouz7s-w9o0Y_E
https://view.genial.ly/5d517e367ee3860f3f2ee58b/presentation-polskie-stroje-ludowe
http://123kidsfun.com/images/pdf/connect_the_dots/123kidsfun_com_connect_the_dots_09.pdf
http://123kidsfun.com/images/pdf/connect_the_dots/123kidsfun_com_connect_the_dots_07.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/05/PolacziPokolorujChlopiec.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/UkryteCyfryWakacyjneWspo.pdf
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZamalujLiiteryWakacje.pdf
https://drive.google.com/file/d/13z472ds8_6wX7mcJFF1HTI3StLH_7gE3/view
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-1.pdf


Wakacyjne karty pracy  - cz II    

 Zamaluj tyle kółek ile słyszysz sylab- wakacyjne sylaby  

Sudoku - interaktywne plansze  

Nauka sylab z rysunkami po polsku– AbcZabawa 

https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc&t=212s 

 Symetryczne obrazki - zagraj 

 kryte kształty - zagraj  

Śpiewające Brzdące -  Wakacje z rowerem – piosenka  

Piosenka dla dzieci -  Niech żyją wakacje  

ZoZi -Bezpieczne wakacje – piosenka  

Fasolki -  Tato już lato   piosenka  

 

PANI ANIA - LOGOPEDA POLECA DLA DZIECI OBJĘTYCH NA TERENIE 

PRZEDSZKOLA TERAPIĄ LOGOPEDYCZNĄ 

Zajrzyj i poćwicz tak jak dzieci na filmach 

Gimnastyka buzi i języka 1 

 

Gimnastyka buzi i języka 2 

 

Gimnastyka buzi i języka 3 

 

                 
 

Jesteśmy w kontakcie: Anna Kałużna aniapawl5@gmail.com lub fb   

 

 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://view.genial.ly/5ebfdb1c4a81770d9df5005c
https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc&t=212s
http://scholaris.pl/resources/run/id/104924
http://scholaris.pl/resources/run/id/102202
https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHTvf6vs320&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=j7uD-vnth0Q
https://www.youtube.com/watch?v=wacu2V99LS4
mailto:aniapawl5@gmail.com


PANI MAŁGOSIA -  TERAPEUTA PEDAGOGICZNY POLECA DLA DZIECI OBJĘTYCH 

TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ 

W tym tygodniu: 

 

Dla miłośników motoryzacji i logicznego myślenia…materiały do ćwiczeń 

Ćwiczenia percepcji wzrokowej i analitycznego myślenia - pobierz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczymy spostrzegawczość- LATO   

 

 

 Łączenie cech- LATO    

 

 
 

Miłej zabawy! Wierzę, że pokonacie niejedno moje wyzwanie a następnym razem spotkamy się  

w przedszkoluJesteśmy w kontakcie na fb (Messenger) : Małgorzata Pietrzak (profil z jednorożcem 

na tęczy) lub magapi@interia.pl 

 

https://drive.google.com/file/d/1OlfTE4hIlpETrN8Myb2FZWsZpILxqMkL/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae
https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae
https://view.genial.ly/5ed428da6a01c811e66ee69f
https://view.genial.ly/5ed428da6a01c811e66ee69f
mailto:magapi@interia.pl
https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae
https://view.genial.ly/5ed428da6a01c811e66ee69f


PANI KAMILKA – NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO POLECA 

 

https://drive.google.com/file/d/1i74GxQ5b_i8V7aRPvtPoBQgIvodipCk2/view?usp=sharing 

 
  

PANI MARZENKA – NAUCZYCIEL RELIGII POLECA 

O wakacjach – filmik- https://www.youtube.com/watch?v=AfZLpXiq-rA  

Piosenka:  ,,Idę sobie"   https://www.youtube.com/watch?v=ZPFxf6H7kE4 

 

 

KONTAKT Z NAUCZYCIELEM W WAŻNYCH SPRAWACH  

                                       3-4 LATKI: 

Gr. I -     Paulina Gabrych - paulina.gabrych123@gmail.com 

                 Kasia Bak - kasiek9110@gmail.com 

   Gr. II –  Agnieszka Kuc - agnieszkakuc@konin.lm.pl 

                 Grażyna Pokrop - gpokropka58@o2.pl 

   Gr. III -  Małgorzata Pietrzak - magapi@interia.pl 

                  Marzena Potrzebowska - marzena266@vp.pl  
   Gr. IV -  Karolina Derdzińska- karolina.derdzinska@op.pl 

                  Aneta Larek - a.larek@wp.pl 

   Gr. V -    Kinga Jac - kingajac@wp.pl 

                  Marta Starosta - martastarosta1994@gmail.com 

   Gr. XI -  Anita Sobierajska - anitkaa.l@wp.pl 

                  Anna Kałużna - aniapawl5@gmail.com 

   Gr. XII - Magdalena Król - magda@liman.pl 

                  Kamila Kowalska - kamila-matuszak@o2.pl 

 

                                     5-6  LATKI: 

Gr. VI -  Dorota Przybysz –email. dor.przybysz@interia.pl 

Gr. VII - Dorota Sroczyńska –messenger grupowy; email -dorgeb@o2.pl  

  Beata Urbańska –messenger grupowy; email -beata.urbanska@o2.pl 

Gr. VIII- Julita Szulmińska–  messenger prywatny; email-julita.szulminska@tlen.pl 

Gr. IX -   Ewa Lewandowska –email-ewa.lewandowska1@onet.eu 

                      Renata Majewska –email-renataewa@vp.pl 

Gr. X -    Ewa Rakowicz –email. rakewka@interia.pl 

                Dorota Borowska– messenger prywatny; email-borowskadorota@tlen.pl  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i74GxQ5b_i8V7aRPvtPoBQgIvodipCk2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=AfZLpXiq-rA
https://www.youtube.com/watch?v=ZPFxf6H7kE4
mailto:paulina.gabrych123@gmail.com
mailto:kasiek9110@gmail.com
mailto:agnieszkakuc@konin.lm.pl
mailto:gpokropka58@o2.pl
mailto:magapi@interia.pl
mailto:marzena266@vp.pl
mailto:karolina.derdzinska@op.pl
mailto:a.larek@wp.pl
mailto:kingajac@wp.pl
mailto:martastarosta1994@gmail.com
mailto:anitkaa.l@wp.pl
mailto:aniapawl5@gmail.com
mailto:magda@liman.pl
mailto:kamila-matuszak@o2.pl
mailto:dor.przybysz@interia.pl
mailto:-dorgeb@o2.pl
mailto:-beata.urbanska@o2.pl
mailto:email-julita.szulminska@tlen.pl
mailto:–email-ewa.lewandowska1@onet.eu
mailto:–email-renataewa@vp.pl
mailto:rakewka@interia.pl
mailto:email-borowskadorota@tlen.pl


ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE: 

Dziecko: 

- pozna bezpieczne sposoby wypoczynku w różnych regionach polski, 

- doceni piękno przyrody polskiej 

- utrwali zdrowotna wartość wycieczek, wyjazdów, zwłaszcza w okresie wakacji 

- utrwali umiejętności ćwiczone w przedszkolu w ciągu roku szkolnego (matematyczne, językowe,       

  przyrodnicze, badawcze, manualne, artystyczne itp.) 

- wie, co należy zabrać na wyjazdy 

- wykona zadania ze zrozumieniem, 

- posłucha muzyki, 

- wykona zadania ruchowe 

- wykona prace plastyczne 

- obejrzy wybrane programy, bajki, pokazy 

- skorzysta z gier interaktywnych 

- doceni role przyjaźni 

 

 

DLA RODZICA –WARTO POCZYTAĆ 

 

Asertywność rodzicielska... 

Jak nawiązać szczere relacje z dziećmi w domu. Bezstresowo, autorytarnie czy demokratycznie ??? 

ZARZĄDZANIE dziećmi i wychowanie ludzi. 

8 rodzajów intelektu dziecka 

10 pomysłów na Dzień Ojca 

Dziękujemy za piękne zdjęcia i filmy z Waszych pracowitych dni. Zdjęcia i filmy przesyłajcie 

do nauczycieli grup. Oczywiście nie są one obowiązkowe, ale nie da się ukryć, że z ogromną 

przyjemnością oglądamy nasze Kochane przedszkolaki. Już szykujemy niespodzianki – 

podziękowania dla najbardziej aktywnych przedszkolaków i rodziców. 

  

Materiały przygotowane przez nauczycieli wszystkich grup.  

Koordynator: Małgorzata Pietrzak – zebranie materiałów  

Dyrektor: Mariola Wasilewska – nadzór metodyczny i merytoryczny, korekta, edycja 

ostateczna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edurada.pl/artykuly/asertywnosc-rodzicielska/?fbclid=IwAR3mBq3aKg_LCHj_NvatBnCfWLgrwqQ3YhHEW9YxxKxZyzgIrfQDyxDl1y4
https://childdevelop.pl/articles/upbring/7905/?fbclid=IwAR3b7Z8ipOTkFDlXCpVeM6isQi_swId7Bv-ZcM4Lg1J5tCFwtUdpj5xLQ2o
https://www.superkid.pl/wychowanie-bezstresowe-autorytarne-demokratyczne
https://www.superkid.pl/zarzadzanie-dziecmi-i-wychowanie-ludzi
https://childdevelop.pl/articles/psychology/8426/?fbclid=IwAR3lwSMDeB5X3O3BA_8vYfZ9-Srh_TbFpIyt2xDapIPb_9wOXSmml8Gj1JA
http://www.zakochanawsztuce.pl/2017/06/Dzien-ojca-DIY.html?m=1&fbclid=IwAR3GbDFMATa_S9fSmaOsQvSE87o41PJ6kwYarD9RBEOvhS5vq46E4wYE5DM

