
Witam w ostatnim tygodniu nauki

22.06.2020r. poniedziałek

Temat: Wakacyjne rady − rozwijanie sprawności manualnej; 
uświadamianie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania 
zakazów. 

1. Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy przez dzieci (Wyprawka 
plastyczna nr 27).
• Zaginanie wzdłuż linii przerywanych. 
• Nakładanie kleju na pola z ukośnymi liniami i sklejanie pacynki.

 2. Wykonanie prac przez dzieci. Zabawa ruchowo-naśladowcza Skaczemy na 
skakance. Dzieci naśladują skoki przez skakankę zgodnie ze wskazaniem 
rodzica: rowerkiem (z nogi na nogę), żabką (na obu nogach jednocześnie), 
nóżką (na jednej i na drugiej nodze), krzyżakiem (ze skrzyżowanymi nogami). 
Wakacyjne rady – rozmowa na temat właściwego postępowania podczas 
wakacyjnego odpoczynku. 

3. Rozmowa na temat zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacji. − Czy 
lubicie przebywać nad morzem? − Na co powinniście tam uważać? (Parzące 
ameby, nie wchodzić do wody samemu, nie oddalać się od rodziców, nosić 
nakrycie głowy w słoneczne dni...). − Na co powinniście uważać w górach? 
(Mieć odpowiednie obuwie, nie oddalać się od rodziców, mieć nakrycie głowy 
w słoneczne dni...). − Na co powinniście uważać w lesie? (Nie zrywać i nie jeść 
nieznanych roślin, grzybów, nie hałasować, nie łamać gałęzi drzew i krzewów, 
nie oddalać się od rodziców

4. Karta pracy, cz. 2, s. 62. Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. Kończenie
każdego odczytanego zdania przez dzieci. Rysowanie tego, o czym jest w nich 
mowa. (Dotyczą one bezpiecznych wakacji).

23.06.2020r. wtorek

Temat: Dzień taty – rozwijanie umiejętności manualnych; rozwijanie 
sprawności fizycznych. 

1. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek. 



2. Rozmowa na temat święta taty. Podczas rozmowy dzieci opowiadają jak 
wygląda tata ( opisują jego wygląd) opowiadają o jego pracy, 
zainteresowaniach. 

3. Nauka wiersza 
TATO CO Ci JESZCZE DAM?
WSZYSTKO, CO NAJLEPSZE MAM!
KOCHAM CIEBIE, JESTEM TWÓJ,
TO NAJLEPSZY PREZENT MÓJ!

4. Wykonanie prezentu z okazji święta. ( krawat dla taty)

W tym dniu dzieci składają swoim tatusiom życzenia. 

24.06.2020r. środa

Temat: Wakacyjna wyliczanka  − umuzykalnienie dzieci

1. Wycinanie prostych wzorów narysowanych przez rodzica. 
2.  Zabawa przy piosence Wakacyjna wyliczanka. 
3. Słuchanie piosenki o pociągu
4. Rozmowa na temat piosenki. − Kto to jest konduktor? − O co dzieci pytały 

konduktora? 4. Nauka I i II zwrotki piosenki – bez refrenu, fragmentami, 
metodą ze słuchu.

5. Rysowanie pociągu z czterema wagonami lub wycinanie kwadratów i kół i 
składanie je w pociąg.

25.06.2020r. czwartek

Temat: Wakacyjny obrazek  − rozwijanie sprawności manualnej. 

1. Ćwiczenia ruchowo-graficzne. Dzieci kreślą w powietrzu za rodzicem 
obiema rękami kształt morskich fal, a potem kształt ryby. Zabawa ruchowo-
naśladowcza Na plaży. Rodzic pyta dzieci, co można robić na plaży. Potem 
dzieci naśladują wymienione czynności.

2. Wykonanie Wakacyjnego obrazka. 1. Ćwiczenie pamięci wzrokowej. 
Rodzic pokazuje przez chwilę obrazek przedstawiający morze z żaglówką, 



ptakami, rybami, słońcem i chmurami. Potem odwraca go, a dzieci 
wymieniają to, co zobaczyły na obrazku

26.06.2020r. piątek

Temat: Nadszedł czas pożegnania  − rozwijanie postawy bycia 
współgospodarzem placówki. 

1. Zabawa Pakujemy plecak na wakacje. Nazywanie przedmiotów 
przedstawionych na obrazkach (zdjęciach). Wyszukiwanie wśród nich 
takich, które przydadzą się podczas wakacyjnych wędrówek (np. lornetka,
termos, latarka, koc, kurtka przeciwdeszczowa, okulary 
przeciwsłoneczne, czapka...), i układanie ich obok sylwety plecaka. 

2. Żegnamy przedszkole – udział w uroczystym pożegnaniu  prezentowanie 
przygotowanego programu artystycznego o wakacjach; wręczanie 
pożegnalnych upominków. 

3. Słuchanie wiersza B. Formy Lato i dzieci. Lato do nas idzie, zatrzyma się 
w lesie. Jagody, poziomki w dużym koszu niesie. Słoneczka promienie 
rozrzuca dokoła. – Chodźcie się pobawić! – głośno do nas woła. Nad 
morze, w góry chce pojechać z nami. Wie, że miło spędzi czas z 
przedszkolakami. 

4. Śpiewanie piosenki Już wkrótce wakacje 
5. Karty pracy, cz. 2, s. 63–64. Wręczenie dzieciom przez nauczyciela 

wypełnionych dyplomów ukończenia grupy czterolatków. Żegnanie się. 

Dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc w realizowaniu treści, wykonywaniu 
poleceń i projektów podczas nauczania zdalnego.

Dziękuję 

Wychowawca klasy 0c 


