
Piątek, 05.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Kiedy przyjdzie lato, będziemy 

mogli robić tyle fantastycznych rzeczy, jak kąpać się w morzu, bawić się na plaży w piasku i jeść 

pyszne lody. My dzisiaj zrobimy swoje lody, ale też pomyślimy za co tak naprawdę lubimy lato. 

Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w 

czasie zabawy. 

 

                        

 

 

Za co lubimy lato? 

 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, płatki kosmetyczne, farby 

plakatowe, pędzelek, brązowa bądź żółta kartka papieru, kolorowa kartka A4, klej, klej z brokatem. 

 

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 PIĄTEK 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 może ochłodzić Cię w upalne dni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a3x6elr7Og 

 

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

symbole i gest. 

 

ZA CO LUBIMY LATO? Pokazujemy mimiką i oczami, że się zastanawiamy „ hmm...” 

ZA SŁOŃCE CO JASNO ŚWIECI,   podnosimy rękę do góry i rozkładamy szeroko palce 

ZA BAWIĄCE SIĘ NA PODWÓRKU DZIECI, kręcimy młynek rękami 

ZA LEŚNE POZIOMKI, MALINY, JAGODY, zbieramy z ziemi poziomki i wkładamy do buzi 

ZA SPACERY Z RODZICAMI DO PARKU, NA LODY, maszerujemy w miejscu, jemy lody 

ZA WAKACJE, WYJAZDY NAD MORZE, JEZIORA I W GÓRY, płyniemy rękami 

ZA BABKI Z PIASKU I LOT LATAWCA HEN WYSOKO W CHMURY. Patrzymy w górę 

A ZA CO JESZCZE LUBIMY LATO?   Hmmm.... 

ZA ŁĄKĘ PEŁNĄ KWIATÓW, BIEDRONEK I BĄKÓW, bzzzzzzzzz..... 

ZA ŻABKI KUMKAJĄCE KONCERTY WIECZORNE,   kum kum kum 

ZA KOLOROWĄ TĘCZĘ CO CUDNIE SIĘ MIENI, rysujemy tęcze nad głową 

ZA PARKI ZE ŚPIEWEM PTAKÓW W SOCZYSTEJ ZIELENI.   Ćwir ćwir. 

I LATO ZA TO LUBIMY… pokazujemy kciuk do góry 

ŻE DALEKO JESZCZE DO ZIMY! Pokazujemy symbol zimy. 

 

A Ty za co lubisz lato? 

Czy lubisz chodzić z rodzicami do parku na lody? 

 

Zapraszam Cię teraz do zrobienia pracy plastycznej. Dziś zrobimy lody z płatków 

kosmetycznych. 

Z kartki z bloku rysunkowego wycinamy trójkąt, to będzie nasz wafelek. Naklejamy go na kartkę i 

u jego góry naklejamy płatki kosmetyczne. Teraz palcami, bądź pędzelkiem pomaluj gałki lodów na 

kolory lodów jakie lubisz najbardziej. Z kleju brokatowego możesz zrobić polewę. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1a3x6elr7Og


                              

 

Brawo! Wyglądają bardzo smacznie 

 

Teraz czas na letni  masaż. 

Na koniec zajęć zaprośmy dziecko na masaż. Kładziemy dziecko wygodnie na brzuszku lub 

sadzamy dziecko między swoimi nogami plecami do nas. 

 

BAJKA o RAKU Z TARTAKU 

Idzie rak, wielki rak, (kroczymy dwoma palcami po ciele dziecka) 

jak uszczypnie, będzie znak. (leciutko szczypiemy) 

Kroczy rak, wielki rak, (znów kroczymy) 

raz do przodu, a raz wspak. (kroczymy do przodu, potem do tyłu) 

Szczypu, szczypu, (delikatnie szczypiemy) 

drapu, drap, (drapiemy) 

jak uszczypnie, 

będzie znak. 



Panie raku, panie raku,  (kołyszemy i głaszczemy dziecko) 

siedź pan lepiej w tataraku. 

W tataraku nie ma dzieci,  (grozimy rączką dziecka) 

niech pan sobie tam posiedzi 

albo lepiej pośpi chwilkę 

i nie szczypie przez godzinkę. (pokazujemy dziecka rączkami gest szczypania) 

Chrapu, chrap, (kołyszemy dziecko i naśladujemy chrapanie) 

chrapu, chrap, 

Ale ten rak, wielki rak 

siedzi i rozmyśla tak: 

skrobnę trochę, drapnę krzynkę, (drapiemy) 

szczypnę choćby odrobinkę. ( szczypiemy) 

Szczypu, szczypu,  (szczypiemy) 

drapu, drap,  (drapiemy) 

jak uszczypnę, (szczypiemy) 

będzie znak. 

Panie raku, panie raku,  (kołyszemy i głaszczemy dziecko) 

tak przyjemnie w tataraku. 

Woda szemrze do snu bajki, (mówimy szy ,szy szy) 

wietrzyk mruczy kołysanki. (dmuchamy w uszko) 

Zapach słodko do snu tuli. 

Zaśnij, raczku, luli, luli. (kołyszemy i głaszczemy dziecko) 

 

 

 

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. 


