
Środa, 03.06. 

 

Dzień dobry! 

 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Nadal pozostajemy w letniej 

tematyce. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy. 

            

 

Nadchodzi lato 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, wydrukowana karta pracy- puzzle, 

kartka A4, 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 ŚRODA  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 o zmieniających się porach roku. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw 

Zapraszam do zabawy! 

 

Teraz zapraszam cię do zabawy „Prawda, czy fałsz”- TAK , NIE 

W trakcie czytania zdań wykorzystujemy symbole. 

 

W lecie jemy lody, bo jest bardzo gorąco. 

Na wiosnę przylatują bociany z ciepłych krajów. 

Zimą jedziemy na wakacje i kąpiemy się w zimnym morzu. 

Zimą lepimy bałwana. 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

Na sankach jeździmy latem, bo jest dużo śniegu. 

Latem zakładamy cieple kozaki. 

Jesienią na spacer zabieramy ze sobą parasol bo często zdarzają się deszcze. 

Mikołaj przychodzi do nas latem. 

Sandałki i klapki to doskonałe obuwie zimowe. 

Latem często pada śnieg. 

Zimą można zauważyć sople lodu. 

Niektóre zwierzęta zapadają w sen zimowy. 

Podczas zimy biegamy boso po łące. 

Na zimę przylatują do nas bociany. 

Wiosną kolorowe liście spadają z drzew. 

Na sankach jeździmy latem bo jest dużo śniegu. 

Zimą jedziemy na wakacje i kąpiemy się w morzu. 

Latem lepimy bałwana. 

Podczas jesieni zbieramy kasztany. 

Latem bawimy się śnieżkami na dworze 

Jesienią zbieramy grzyby w lesie. 

Wszystkie grzyby są jadalne i zdrowe. 

Czapka, szalik, rękawiczki są najbardziej potrzebne wiosną. 

Zimową porą na spacerze można podziwiać piękne, pachnące kwiatki. 

Zimą można zorganizować kulig. 

• Jaka to pora roku do nas niedługo nadejdzie? 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw


Zapraszam Cię teraz do ułożenia puzzli. Należy je wydrukować i wyciąć. Po ułożeniu naklej na 

kartkę. 

 

 

 

 

  

 

 

 

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. 

 


