
Piątek, 19.06. 

 

Dzień dobry! 

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

tematyce. Czym bliżej wakacji każdy myśli gdzie w tym roku spędzić urlop. Czy w góry czy nad 

morze, a może na wieś? Napiszcie nam gdzie spędzacie wakacje. 

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

czasie zabawy. 

 

          

                             

Na wakacje ruszać czas 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu, kolorowe kartki z bloku 

technicznego, słomki do napojów, zmywak kuchenny, biała farba, cytryna, nożyczki i 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 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, gdzie możemy pojechać na wakacje. 

Zapraszam do zabawy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 

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

symbole. 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


 

 

 

A Ty gdzie chcesz pojechać na wakacje? 

 Pokazujemy dziecku symbole z miejscami gdzie możemy wyjechać. Niech dziecko samo powie 

gdzie najbardziej chce pojechać. Podzielmy się naszymi marzeniami o wakacjach. 

 

Zapraszam Cię teraz do zrobienia pracy plastycznej. Czy to w górach, czy nad morzem, kiedy 

jest bardzo gorąco i mocno świeci słońce każdy ma ochotę na coś zimnego do picia. Dzisiaj 

zrobimy lemoniadę na upalne dni. 

 

Aby przygotować lemoniadę należy zacząć od narysowania i wycięcia kolorowej szklanki. 

Następnie gąbkę maczamy w białej farbie i robimy stempelki- tak powstaną kostki lodu. Na koniec 

przyklejamy słomkę i plasterek cytryny. 

 

 

                     



                                                  

                                     

 

 

Brawo! Lemoniada gotowa! 

 

 

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. 


