
Wtorek, 02.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Mamy nadzieję, że wczorajsze 

święto było dla Was wesołe i pełne niespodzianek. Zapraszamy do zajrzenia w zakładkę 

aktualności, tam czekają na Was życzenia od wolontariuszy.  Zachęcamy wszystkich do korzystania 

z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w czasie zabawy. 

                               

 

 

Czekamy na lato 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, żółta farba, biała kartka, kartka A4 

bądź A3, klej. 

 

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ WTOREK x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 

 



UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

Posłuchaj  piosenki, dzięki której dowiesz się, co kochamy robić latem. W trakcie słuchania 

piosenki możemy wspólnie zatańczyć. Pokazujemy gestem jak jemy lodu, pokazujemy falę i inne 

znane gesty do słów piosenki. 

Zapraszam do zabawy! 

 

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

 

 

 Teraz przeczytam ci wiersz. Posłuchaj uważnie. W trakcie czytania wiersza wykorzystujemy 

symbole. 

 Z. Beszczyńskiej ,,Żeby przyszło lato”. 

 

ŻEBY PRZYSZŁO LATO 

TYLE JUŻ DNI CZEKAM NA TO 

ŻEBY ZNÓW PRZYSZŁO LATO 

ŻEBY LATAĆ JAK PTAK 

ŻEBY POCZUĆ WIŚNI SMAK 

CZARY MARY 

HEJ DŻDŻOWNICE 

ZRÓBCIE ZE MNIE CZAROWNICĘ! 

CZARY MARY 

HEJ ROPUCHY 

ŻEBY SIĘ MNIE KAŻDY SŁUCHAŁ! 

NIE WIEM CO BYM DAŁA ZA TO 

ŻEBY JUŻ PRZYSZŁO LATO 

 

Zapraszam Cię teraz do zrobienia pracy plastycznej. Dziś wykonamy słońce, którego promyki 

powstaną dzięki małym paluszkom zanurzonym w żółtej farbie. 

Z kartki wycinamy koło. Przyklejamy je na środku kartki i malujemy żółtą farbą. Smarujemy palce 

dziecka żółtą farbą i odbijamy je dookoła. 

Brawo! Słońce gotowe! 

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


 

 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 


