
Szanowni Rodzice! Kochane dzieciaki!!!! 

To już ostatni tydzień naszej wspólnej przygody. Już za 4 dni zakończy się ten 

„dziwny” rok szkolny. Część z Was drogie dzieciaki od 01 września zawita w progi 

pierwszej klasy! Wykorzystajcie czas wakacji na wspaniałą zabawę. Z niektórymi 

spotkamy się ponownie w oddziale przedszkolnym! Mamy nadzieję, że będzie to 

spotkanie prawdziwe, a nie wirtualne. 

 Przez ten rok nauczyliście się bardzo dużo….zdobyliście nowe umiejętności np. 

czytanie, pokonaliście niejednokrotnie swoje słabości, odnosiliście wspaniałe 

sukcesy, zawarliście cudowne przyjaźnie, wspólnie bawiliśmy się, śpiewaliśmy, 

tańczyliśmy…tych kilka wspólnych miesięcy upłynęło nam w przyjaznej 

atmosferze. Niestety od marca nie widzieliśmy się….Jest nam z tego powodu 

bardzo smutno. Ale mamy dla Was wspaniałe słowa uznania, ponieważ ciężko 

pracowaliście w domu wspólnie ze swoimi Rodzicami! 

 Dziękujemy Wam za to i Waszym Rodzicom!!! 

Na ten tydzień przewidujemy tylko kilka podsumowujących zadań.  

Temat tygodnia: „Pożegnania nadszedł czas”  

Poniedziałek „Pocieszajki dla maluszków” 

1. Wysłuchajcie opowiadania i spróbujcie odpowiedzieć na pytania. /podręcznik strona 86-89/ 

https://www.youtube.com/watch?v=0bPJPOrBIXY „Pocieszajki dla maluszków” 

Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej "Pocieszajki dla maluchów". 

Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do szkoły. Będzie miała kolorowy 

plecak, a w nim książki, zeszyty i piórnik z przyborami. Bardzo chciała się nauczyć 

samodzielnie czytać,  

bo obiecała Olkowi, że w przyszłości to ona przeczyta mu bajkę na dobranoc, a nie 

odwrotnie. 

Na zakończenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono wszystkich rodziców, a młodsze  

grupy zadbały o niespodzianki: zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły starszakom samo- 

dzielnie przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych doniczkach. 

Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który  

trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się,  

wiązać sznurowadeł i budować domku z drewnianych klocków. Nie wiedział nawet, że przed  

jedzeniem trzeba myć łapki, ani nie znał słów: „proszę, dziękuję, przepraszam”. Ten miś 

musiał  

się wszystkiego nauczyć w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały. 

Był to teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada przedstawiała postać dziewczynki o imieniu Ba- 

sia. Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka, a Basia uczyła misia, jak należy myć łapki: 

– O! Popatrz, misiu, 

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


tu jest łazienka, 

wodą się zmywa 

farbę na rękach, 

a ty masz łapki 

całe w powidłach, 

więc musisz użyć wody i mydła! 

Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali piosenkę: 

Kum, kum, kum! 

Rech, rech, rech! 

Było przedszkolaków trzech. 

Hopsa, w lewo! 

Hopsa, w prawo! 

Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo! 

Ucz się, misiu, z nimi ćwicz, 

skacz i do dziesięciu licz! 

Tu następowała wyliczanka do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej… 

Potem na scenie pojawiły się symbole pór roku: słońce, bałwanek, kasztany i skowronek.  

Dzieci z młodszych grup doskonale wiedziały, które symbolizują wiosnę, lato, jesień i zimę. 

Na zakończenie przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie i wyrecytowały: 

– Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, 

nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie, 

a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 

będziemy wspominać kochane przedszkole! 

Młodszym dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a po spektaklu wszyscy chcieli  

obejrzeć z bliska kukiełki. Ada stanęła pod oknem i przyglądała się swoim koleżankom i 

kolegom. Z jednej strony cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, że będzie 

tęsknić. 

– Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi. 

– Mnie też – odpowiedziała dziewczynka. – Nauczyłam się tutaj pisać swoje imię: K A S I A 

–  

przeliterowała. 

– A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam mała, to nie umiałam spuszczać 

wody – dodała Ada. 

– Piotrek mi pokazał, jak bezpiecznie zjeżdżać ze zjeżdżalni i wspinać się po drabinkach. 

– Mnie też! 

– I umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty i kwa… kwa… – zająknęła  

się Kasia. 

– Kwadraty – dokończyła Ada. 

– Tak! Kwadraty! 

– I co jeszcze? 

– Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć. 

– I już umiemy same zrobić sałatkę z majonezem – odparła z dumą Ada. 

– A pamiętasz, jak lepiłyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? Tomek ugryzł jednego i 

pani  

kazała mu szybko wypłukać buzię. 

– Cha, cha! Nigdy tego nie zapomnę. 

– I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec! 

– Pamiętam. Pani polała je rozpuszczoną czekoladą i powiedziała, że takie ciasto jada się  

we Francji. 



– Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę. 

Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspomnień i obiecały sobie, że będą 

odwiedzać swoje przedszkole i ulubioną panią. Pożegnały się z innymi dziećmi, z 

kucharkami, panem  

„złotą rączką”, który potrafił naprawić każdą rzecz, a nawet z zabawkami. 

Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś ukradkiem w swojej szafce w szatni. 

– Co tam zostawiłaś? – zdziwiła się mama. 

– Zostawiłam pudełko z pocieszajkami. 

– A co to są pocieszajki? 

– To są kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś maluch będzie płakał,  

to może mu dać taką kolorowankę i poprosić, żeby pomalował smutne zwierzątko. 

Ja też kiedyś płakałam za tobą w przedszkolu i wtedy pomalowałam krowę na żółto. Świeciła 

jak słońce i od razu mi było lepiej. 

– To wspaniały pomysł – mama spojrzała z podziwem na Adę i mocno ją przytuliła. 

– Pa, pa! Przedszkole! – powiedziała Ada. – Kiedyś cię odwiedzę. 

Rozmowa na temat opowiadania:  

Na co czekała Ola? 

Dlaczego tak się cieszyła? 

Co przygotowano w przedszkolu? 

O czym było przedstawienie, które wystawiła grupa Ady? 

Jaki był miś? 

Czego uczyły go dzieci? 

Za czym będzie tęsknić Ada? 

Czego nauczyły się dzieci w przedszkolu? 

Co zostawiła Ada dla maluszków? 

Nauka wierszyka z opowiadania fragmentami, metodą ze słuchu: 

 

Nie płaczcie, kochani, gdy nas tu nie będzie, 

nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie, 

a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole, 

będziemy wspominać kochane przedszkole! 

 

 

 

 

 



2. A co Wy robiliście w przedszkolu? Pamiętacie? Spróbujcie przeczytać opisy wydarzeń 

przedszkolnych. Przypomnijcie sobie, czy u nas również miały one miejsce?  

 



 

Zgadza się? Myślę, że tak.  

3. A teraz trudne zadanie! Przeczytajcie tekst i sprawdźcie, czy to prawda, że tego nauczyliście 

się w naszej „zerówce”.  



 

Brawo!!!!! Świetnie sobie poradziliście.  

Teraz chwila na zabawę.  

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E 

https://www.youtube.com/watch?v=Bv6g9YN_f-E


Wtorek:  Umiemy: czytać, liczyć pisać.  

 

1. Na początek: dzieciaki słuchają opowiadania „Zabawkowe smutki” 

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro  

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania. Pamiętajcie odpowiadamy całym zdaniem! 

 

O czym rozmawiały zabawki? 

Co takiego się zbliżało? 

Jak czuły się zabawki?  

Jakie miały wspomnienia? 

O czym marzyły zabawki? 

Na się przygotowywały? 

2. Teraz czas na ćwiczenia!  

Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury. 

Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce 

w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie. 

• Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu. 

Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad oczami. 

Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w drugą stronę 

– obserwują lot samolotu. 

• Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła. 

Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe koła i duże koła. Ćwiczenie wykonują 

raz jedną, raz drugą nogą. 

3.Posłuchajcie piosenki o przedszkolu. Spróbujcie zaśpiewać refren.  

https://www.youtube.com/watch?v=oZhs4Yc7oL0  

 

Temat dnia: Umiemy czytać…Spróbujcie więc przeczytać poniższy tekst: 

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro
https://www.youtube.com/watch?v=oZhs4Yc7oL0


 

 

 

 



Przeczytajcie i narysujcie – karta pracy/osoby, które nie mają drukarki – dzieci mogą czytać w 

komputerze i rysować na kartce/ 

lody 
 
 
 
 

 
 

plaża hamak 

motyle 
 
 
 
 

 
 

biedronka rumianek 

słonko 
 
 
 
 

 
 

krople piłka 

Tam miska i owoce. To jagody, maliny i truskawki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Umiemy liczyć: 

 



 

 

 

 



Umiemy pisać: 

Spróbujcie w zeszycie w linie napisać wszystkie literki, które poznaliście.  

A, a, B, b, C,c D,d, E,e, F,f, G,g, H,h, I,i, J,j, K,k, L,l, Ł,ł, M,m, N,n, O,o, P,p, R,r, S,s, T,t, W,w, U,u, Y,y, 

Z,z, Ż,ż   

Powodzenia!!!! Prześlijcie zdjęcia napisanych literek.  

Nie zapomnijcie, że dziś Dzień Ojca! 

Możecie zaprosić tatę do obejrzenia prezentacji: 

https://view.genial.ly/5eeb728dfb13f70d97dc9231/interactive-content-dzien-

ojca?fbclid=IwAR0F-gdETHb6ZZIrR4EVbDB5xQ_TbAy-CV3g3zdi3EWTX9-Uwhhm2hWtz54  

Ucałujcie tatę najmocniej jak potraficie i spróbujcie wykonać dla niego wspaniałą laurkę.  

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=238356373723327  instrukcja jak wykonać 

aurę dla taty.  

    

   

https://view.genial.ly/5eeb728dfb13f70d97dc9231/interactive-content-dzien-ojca?fbclid=IwAR0F-gdETHb6ZZIrR4EVbDB5xQ_TbAy-CV3g3zdi3EWTX9-Uwhhm2hWtz54
https://view.genial.ly/5eeb728dfb13f70d97dc9231/interactive-content-dzien-ojca?fbclid=IwAR0F-gdETHb6ZZIrR4EVbDB5xQ_TbAy-CV3g3zdi3EWTX9-Uwhhm2hWtz54
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=238356373723327


Środa: Zapamiętasz na zawsze.  

1. Obejrzyjcie prezentację o pożegnaniu przedszkola.  

https://www.youtube.com/watch?v=1j5FCh3AGnY&fbclid=IwAR1CNsxYz6cRD7jMghE_p5390

TUoY_xNwQD6y4xyfEAkHTZCAbr0fyB7xXY  

 

Posłuchajcie wierszyków czytanych przez rodziców.  

 

Kart w kalendarzu było nie mało 

Codziennie jedną zdejmował czas 

I cóż powiecie ot przeleciało 

Rok szkolny minął jak z bicza trzasł.  

 

Wiersz „Kogo żegnamy” 

 

Skakanki, piłki, bąki – 

Wesoło mijał czas... 

Z przedszkolnej, barwnej łąki 

Już szkoła wzywa nas! 

 

Żegnajcie, piłki, lalki, 

Huśtawko, żegnaj dziś! 

Żegnają nas „Krasnalki” 

A w kącie płacze miś. 

 

Dla młodszych już leżaczki 

I poobiedni sen, 

Już my nie przedszkolaczki 

Nie będziemy spali w dzień. 

 

Czy będzie z nas pociecha – 

To już pokaże czas! 

Jak trzeba się uśmiechać 

Panie uczyły nas. 

 

Niech żyje nasza pani 

I czas dziecinnych lat, 

To nasze pożegnanie- 

Bo już nas wzywa świat. 

 

Wiersz D. Daraszkiewicz „Koniec roku” 

 

Kto sześć lat już skończył, 

Ten wkrótce będzie w szkole 

Chodźcie, pójdziemy razem 

Pożegnać przedszkole. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1j5FCh3AGnY&fbclid=IwAR1CNsxYz6cRD7jMghE_p5390TUoY_xNwQD6y4xyfEAkHTZCAbr0fyB7xXY
https://www.youtube.com/watch?v=1j5FCh3AGnY&fbclid=IwAR1CNsxYz6cRD7jMghE_p5390TUoY_xNwQD6y4xyfEAkHTZCAbr0fyB7xXY


Tu klocki, z których można, 

Domy, mosty budować. 

Trzeba je po zabawie 

Ładnie do skrzyni schować. 

 

A tu rybki w akwarium 

Rade ze świeżej wody, 

Zaglądajcie więc często 

Do kącika przyrody. 

 

Tu leży papier, kredki, 

Kto chce, może rysować, 

Jak przyjemnie w przedszkolu 

Bawić się i pracować. 

 

Dziś dzień wspomnień. Przypomnijcie sobie, co obiliście w przedszkolu.  

  

   



  

  

  

  



 
 

 



A teraz trochę poćwicz!!! 

 
 

Na zakończenie posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w „My 

nie chcemy jeszcze iść”.  

 

Obejrzyjcie także filmik na pożegnanie:  

https://youtu.be/t6vjIR2g2BE    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qmvipCo922w
https://youtu.be/t6vjIR2g2BE


 
 

  

 



Czwartek: Bezpieczne wakacje.  

Kochani dziś ostatni dzień naszej nauki i zabawy. Przed Wami WAKACJE!!!!  

Na zakończenie kilka porad wakacyjnych: obejrzyjcie plansze i filmiki.  

https://www.facebook.com/ewelina.lara.7/videos/4064227193618967   bezpieczne wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR2I--KsjX63T7WX7R_hzZZj7Pgwq-

XWp5-4N5eIEzYU9HaOk71SDWHPAUo   atrakcje w bezpieczne wakacje.  

 

Życzy Wam wspaniałych atrakcji w Wakacje!!!!!  

Zobaczymy się 26.06.2020r.  na zakończeniu roku szkolnego.  

Pozdrawiamy serdecznie! Pani Ania i Pani Justyna.  

 

https://www.facebook.com/ewelina.lara.7/videos/4064227193618967
https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR2I--KsjX63T7WX7R_hzZZj7Pgwq-XWp5-4N5eIEzYU9HaOk71SDWHPAUo
https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR2I--KsjX63T7WX7R_hzZZj7Pgwq-XWp5-4N5eIEzYU9HaOk71SDWHPAUo


 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

 


