
TEMAT KOMPLEKSOWY: JUŻ WAKACJE 

PONIEDZIAŁEK 29.06.2020 

 

Zestaw zabaw ruchowych 
• „Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa. Potrzebne przeszkody: poduszki, kartki, skakanki 

lub szaliki. Posłużą one, jako elementy przestrzeni, które dzieci będą mijać podczas wycieczki 

w góry. Dzieci pokonują przeszkody umieszczone na dywanie: skacząc przez nie, chodzą po 

nich tip-topami lub czołgają się między nimi.  

• „Tratwa” – zabawa ruchowa. Dzieci przeprawiają się przez rzekę. Rodzina buduje tratwę z 

własnych ciał. Kładą się na dywanie tuż obok siebie. Dzieci przechodzą przez utworzoną 

przez dorosłych tratwę i kładzie się na początku. Zabawa jest kontynuowana.  

• „Lina” – zabawa ruchowa. Zabawa w przeciąganie liny. Rodzina dzieli się na zespoły (tata i 

pozostali członkowie rodziny). Na środku pomieszczenia robimy linię za pomocą sznurka. 

Wygrywa ta drużyna, która przeciągnie przeciwną poza linię.  

• „Luneta” – zabawa w naśladowanie. Potrzebna kartka papieru, którą zwijamy tak, by 

stworzyć lunetę. Może być rolka po papierowych ręcznikach. Zaczyna dorosły: przykłada 

lunetę do oka i mówi: Jestem na szczycie góry. Widzę… (np. owce na polanie). Pozostali 

naśladują to, co wymieniła pierwsza osoba i odtwarzają to za pomocą ruchu (np. 

czworakowanie z wysokim unoszeniem kolan i beczenie owiec). Następnie może być jest 

zmiana ról.  

• „Rajd rowerowy” – wszyscy kładą się na plecach i naśladują jazdę rowerem. Następnie 

wjeżdżają pod górkę – zwalniają, zjeżdżają z górki – przyśpieszają, jadą po prostej – bardzo 

szybko. Na koniec wszyscy po kolei po kolei wymieniają wakacyjne miejsca, do których 

przyjechali. 

• „Łodzie” – wszyscy siadają w klęku na złożonym na pół kocyku. Kocyki to łodzie, a ręce to 

wiosła. Wszyscy płyną, odpychając się od podłogi, w wakacyjną podróż. Po drodze 

napotykają różne trudności i przeszkody. Muszą przepłynąć pod stołem, jedno za drugim, 

następnie przejść i przenieść swoją łódź nad ławą lub inną przeszkodą, pokonać slalom 

między krzesłami.  

• Pszczółki do ula” – dzieci naśladują pszczoły. Na komendę dorosłego.: Pszczółki na łące! – 

Dzieci biegają, a na komendę: Pszczółki do ula! – Chowają się do domków wcześniej 

wyznaczonych (np. pod krzesło) 

 

• Zabawa paluszkowa: „Kanapka” 

https://youtu.be/Hi6gbq9GXdg 

 

• Wiersz Zdzisława Szczepaniaka „Lato” 

 

Już od jutra mamy lato!  

Ta wspaniała, ciepła pora  

Trwa od rana do wieczora. 

Przez co najmniej dwa miesiące. 

Gdy najmocniej grzeje słońce.  

W tym to czasie, o tej porze  

Każdy bawi się, jak może.  

Z bratem, z siostrą, z kolegami.  

Samotnicy wolą sami.  

Malcy jeżdżą na rowerkach,  

Trwa zabawa w piłkę, w berka.  

Warczą wściekle motorynki. 

https://youtu.be/Hi6gbq9GXdg


Kto tak piszczy? To dziewczynki…  

Przechwalają się chłopaki:  

– Co tam guzy i siniaki!  

Na trzepaku – gimnastyka.  

Pół podwórka kozły fika,  

A wódz Indian właśnie każe  

Schwytać jakieś blade twarze  

I przywiązać je do pala,  

Choć współczucie nie pozwala…  

Ktoś gdzieś chlipie: – Ja się boję…  

W odsiecz idą mu kowboje.  

Inni znów za piłką gonią  

(szyby już ze strachu dzwonią),  

Komuś w biegu spadły buty  

(nic nie szkodzi – to nie luty),  

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła,  

Lecą w górę bańki z mydła…  

W piaskownicy góra piasku.  

Dookoła pełno wrzasku. – Hurra!  

Nie ma jak wakacje!  

Głośno krzyczy (i ma rację):  

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem,  

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem,  

Mania z Halą, Wanda z Martą,  

Gosia z Basią – no, bo warto  

Wykorzystać każdą chwilę,  

Aby się zabawić mile,  

Aby nie iść do przedszkola,  

Aby strzelić wreszcie gola,  

Aby w nosie mieć klasówki,  

Dwójki, piątki, wywiadówki…  

Można wreszcie się nie śpieszyć,  

Można się z wszystkiego cieszyć.  

Do momentu, …gdy z balkonu  

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”.  

W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą.  

Potem każą siąść za stołem i napychać brzuch z mozołem.  

A gdy wreszcie wszystko zjemy,  

Wykrztusimy: „Dziękujemy…”  

Wówczas mama – dobra wróżka –  

Zaprowadzi nas do łóżka.  

Na dobranoc zaś koniecznie  

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”.  

 

Pytania: W co bawiły się dzieci z wiersza? W co wy bawicie się latem? Jakie przedmioty do 

zabawy kojarzą wam się z latem?  

 



n  



 
 

 



• „Skacz w kratkach” - zabawa w kratkach narysowanych kredą (może to być osiem kratek 

narysowanych pionowo lub poziomo 4 szeregi kratek po 4 kratki) 

W pierwszą kratkę teraz wskocz. 

W drugiej ręce wysuń w bok. 

W trzeciej kratce przysiad zrób. 

W czwartej łokcie dalej w przód. 

W 5 kratce stań na baczność. 

W 6 spróbuj chwilkę zasnąć. 

W 7 lekko klepnij w czoło. 

W 8 obrót dookoła. 

 

• „Piłeczka” – zabawa w przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej w parach na początku na 

podłodze, następnie na stole (może ją zastąpić kulka wyjęta z dezodorantu kulkowego)  

 

• Jak zrobić zamki z piasku w domu? 

https://youtu.be/hTNpX0C1kXA 

 

• Łódki do zabawy w wodzie (z nakrętek lub łupinek od orzechów, wykałaczki, plasteliny, 

papieru) Sprawdź czy twoje łódki płyną?  

https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,5913e3b.html 
 

 
 

• Piosenka: „Płyną po wodzie statki” 

https://youtu.be/baxb0XVBX8s 

 

• Zabawa z piosenką: „OTO MORZE BAŁTYCKIE JEST” 

https://youtu.be/lWTVi4eaJl4 

 

https://youtu.be/hTNpX0C1kXA
https://czasdzieci.pl/inspiracje/id,5913e3b.html
https://youtu.be/baxb0XVBX8s
https://youtu.be/lWTVi4eaJl4


Dla młodszych dzieci: 

 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dla starszych dzieci: 
Narysuj w dolnych kratkach takie same rysunki 

 



 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

KATECHEZA NA CZERWIEC 

 

Czerwiec jest miesiącem, w którym odmawiamy litanie do Serca Jezusowego.  
 

Ułóż układankę: 
 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/251012-naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-

serca-pana-jezusa 

 

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa - Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020  

 

https://youtu.be/QJjYZWRaUCc 

 

 

 

Gdzie jest największy na świecie pomnik Chrystusa?  

Jest większy o 3 metry od pomnika Chrystusa w Rio de Janeiro. 

 

https://youtu.be/KkD_J4xC0l8    Jan Paweł II - Słowa Rzucone Na Wiatr 
 

https://youtu.be/3hiH4XUMKf8   Remont pomnika 2016 
 

https://youtu.be/vmgLEPvE4MM   Nocą 2014 

 

 

 

Małe aniołki - Dzięki ci Panie (piosenki dla dzieci) 

https://youtu.be/3VK01N6qyQY 

 

 

W swym sercu na wieki – pieśń (dla rodziców i nie tylko) 

https://youtu.be/o4BG_JPS53c 

 

 

 

Wytnij obrazek:  

Serce Pana Jezusa, pokoloruj i wklej do zeszytu do religii lub narysuj Pana Jezusa z Sercem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/251012-naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-serca-pana-jezusa
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/251012-naj%C5%9Bwi%C4%99tszego-serca-pana-jezusa
https://youtu.be/QJjYZWRaUCc
https://youtu.be/KkD_J4xC0l8
https://youtu.be/3hiH4XUMKf8
https://youtu.be/vmgLEPvE4MM
https://youtu.be/3VK01N6qyQY
https://youtu.be/o4BG_JPS53c


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Zabawa sprawnościowa z kubeczkami dla przedszkolaka  

https://youtu.be/FqOBTPLwciM 

https://youtu.be/cxzrIJfyDsA   „Trening czyni mistrza” 

 

• Zabawa sprawnościowa z kubeczkami z tatą 

https://youtu.be/t19oVx2nPxA 

 

• Wiersz Szelągowskiej: „Tato, czy to już lato?” 

Powiedz, proszę! Powiedz tato, 

po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach; 

Po bitej śmietanie z truskawkami; 

Po kompocie z wiśniami; 

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po boćkach uczących się latać; 

Po ogrodach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I... już! 

 

• Zagadki 

Na małych krzaczkach 

w promieniach słonka dojrzewają. 

Są słodkie i pyszne 

i czerwony kolor mają.(truskawki) 

  

Jakie to na drzewie 

dojrzewają przysmaki, 

które lubią jeść dzieci, 

dorośli i szpaki? (czereśnie) 

  

Babcia pestki z nich wydłubie 

i sok słodki z nich wyciśnie, 

albo kompot ugotuje, 

lub do ciasta doda...(wiśnie) 

 

Gdy tylko lato się zaczyna 

na krzaku dojrzewa (malina) 

 

Mnóstwo w niej witamin 

i kształt ma kuleczki. 

Najsmaczniejszy i najzdrowszy 

sok z czarnej...(porzeczki)  

 

https://youtu.be/FqOBTPLwciM
https://youtu.be/cxzrIJfyDsA
https://youtu.be/t19oVx2nPxA


• Piosenka: „Tato, już lato” 

https://youtu.be/2nacbp-U-6A 

 

• Przepis na lody z owoców leśnych (bez soku glukozowo-fruktozowego) 

Składniki: 

40 dag owoców leśnych (np. malin, jeży i jagód) 

3 jajka 

1 szklanka schłodzonej śmietanki 30% 

pół szklanki cukru 

 

Wykonanie: 

Żółtka z cukrem utrzeć mikserem na puszystą, białą masę. Przełożyć ją do metalowego 

naczynia, przykryć folią spożywczą, wstawić do zamrażalnika. 

Owoce umyć, starannie osączyć, zmiksować. Śmietankę ubić na sztywno. Białka ubić na 

sztywną pianę. Do tężejącej masy żółtkowej dodać masę owocową, bitą śmietanę oraz pianę z 

białek, składniki delikatnie wymieszać. 

Następnie masę wstawić do zamrażalki na 2-3 godziny. Od czasu do czasu wyjąć i 

zmiksować. Gotowe lody przełożyć gałkownicą do pucharków. 

 

• Taniec: Chocolate choco choco 

https://youtu.be/lFWysdCgVNg 

 

• Przepis na domową czekoladę (bez szkodliwego oleju palmowego) 

Składniki: 

100 g masła (nie margaryny!) 

szklanka mleka 

pół szklanki cukru lub nieco więcej 

4 łyżki kakao 

200 g mleka w proszku 

orzechy lub rodzynki 

Wykonanie: 

W rondelku zagotuj szklankę mleka. Dodaj 100 g masła (1/2 typowej kostki) i mieszaj, aż się 

rozpuści. 

Wsyp pół szklanki cukru i co najmniej 3 łyżki kakao. Mieszaj, aż powstanie jednorodny, 

ciemnobrązowy płyn. 

Przelej do miski, dodaj 200 g mleka w proszku. Miksuj dotąd, aż zlikwidujesz wszystkie 

grudki. Możesz też wrzucić garść rodzynek, pokruszonych orzechów.  

Włóż masę do płaskiej foremki i wstaw do lodówki. Gdy stężeje, pokrój na małe kostki 

 
• Wyliczanka – rymowanka 

Deszczyk pada, słonko świeci 

Baba Jaga masło kleci. 

Co ukleci, to zajada, 

myśląc, że to czekolada? 

Zaraz ciebie poczęstuje, 

jeśli masz w dzienniczku dwóje. 

Masz? - Wypadasz! 

 

 

 

https://youtu.be/2nacbp-U-6A
https://youtu.be/lFWysdCgVNg


WTOREK 30.06.2020 

 
KATECHEZA NA LIPIEC I SIERPIEŃ  

Znamy wiele miejsc objawień Maryjnych. We wszystkim objawieniach Matka Boża prosi nas 

o modlitwę (np. w Gwadelupe w 1531 roku, w Lourdes – 1858 rok, w Fatimie – 1917 rok).  

W Polsce było około 30 objawień, ale uznane i zatwierdzone przez Kościół katolicki są 

jedynie objawienia Maryjne, które wydarzyły się we wsi Gietrzwałd na Warmii, kiedy od 27 

czerwca 1877 roku do 16 września 1877 roku, (w czasie, gdy Polska była pod zaborami) na 

przykościelnym klonie Matka Boża objawiła się 13-letniej Justynie oraz 12-letniej Barbarze. 

https://youtu.be/vP3TSnUOT_0 

 

 
Gietrzwałdzkie objawienie na obrazie JanaMolgi 

 

 

https://youtu.be/vP3TSnUOT_0


 

 

Policz ile jest paciorków zielonych, niebieskich, czerwonych, żółtych i fioletowych.  

Czy potrafisz policzyć wszystkie paciorki w różańcu?  

 

Poniżej obrazek Matki Bożej Niepokalanej. Pokoloruj jej płaszcz na niebiesko, a koronę i 12 

gwiazd na żółto.  Obrazek wklej do zeszytu do religii. 

Na jakiej fladze znajduje się 12 gwiazd Maryjnych?  

Ile kolorów ma tęcza? 6 czy 7? Który z tych kolorów jest kolorem Maryjnym? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• wiersz Anny Surowiec „Wakacje” 

 

To już lato, słońce świeci  

na wakacje jadą dzieci.  

Buzie mają uśmiechnięte,  

wrócą tutaj wypoczęte.  

Nim wyruszą z rodzicami  

to przedstawią swoje plany:  

  

A ja jadę dziś nad morze!  

Spakowałam już walizkę,  

mam ubrania, piłkę, grę,  

fajną książkę do czytania,  

no i strój do opalania.  

Dobry nastrój też zabiorę  

to warunek pierwszy jest,  

by się bawić wyśmienicie  

i wypocząć znakomicie.  

 

Ja za tydzień jadę w góry,  

by wędrować tam szlakami  

i rozmawiać z góralami,  

by zwyczaje ich poznawać,  

by podziwiać też przyrodę  

i przeżyć ciekawą przygodę.  

Może niedźwiedź na mnie warknie  

lub kozica skoczy z boku,  

chciałbym być tak zwinny,  

szybki by dotrzymać móc jej kroku.  

 

Hej, hej, ale wszyscy się chwalicie,  

Ja nie mogę jechać w góry,  

i nad morze też nie jadę,  

bo zabierze mnie do siebie n 

a wieś mój kochany, mądry dziadek.  

Będę chodzić z nim do lasu  

albo w rzece kąpać się,  

to też fajny sposób na to,  

by wesoło bawić się.  

 

Ja zaskoczę wszystkich was,  

bo inaczej spędzę czas,  

ja, rodzice oraz brat, na rowerowy  

wyruszamy rajd po Mazurach,  

gdzie jezior jest bez liku,  

i żeby je objechać,  

kilometrów wiele zrobimy na liczniku,  

lecz nie martwi to nas wcale,  

bo bawić się zamierzamy doskonale.  



 

Ja na kolonie pojadę sama,  

bo urlopu w pracy nie dostanie mama.  

Trudna to sprawa i nie łatwa,  

o nie, lecz staram się nie martwić tym wcale,  

bo wiem o tym doskonale,  

że na koloniach miło spędzę czas,  

pośród lasów z dzieciakami  

moc zabawy czeka nas.  

Po wakacjach wam opowiem,  

co widziałem w wielkim mieście,  

bo poznawać warto świat.  

 

Ja nie chwalę się nikomu,  

bo sam chyba będę w domu.  

Nim rodzice wrócą z pracy,  

no a później się zobaczy:  

może przyjdzie mój kolega,  

poskładamy klocki Lego,  

obejrzymy film dla dzieci  

i posurfujemy w sieci,  

na podwórku pobiegamy,  

w piłkę nożną też zagramy,  

bo pomysłów mam już wiele  

jak czas spędzić z przyjacielem.  

 

Nie ty jeden będziesz w domu,  

nie ujmuje to nikomu,  

każdy robi to co lubi, ważne,  

by w wakacje się nie nudzić.  

Alternatyw mamy wiele:  

kino, teatr, basen, wyjazd  

i spotkanie z przyjacielem,  

bo też od nas to zależy,  

czy w nas nuda nie uderzy. 

 

• Wiersz Iwony Salach „Wycieczka” do zabawy ortofoniczno-ruchowej 

  

Pojedziemy na wycieczkę: wrr, wrr, wrr,  

wezmę misia i bułeczkę: mniam, mniam, mniam.  

Autem szybko wyruszamy: tur, tur, tur,  

cały wielki świat zwiedzamy: tup, tup, tup.  

Tak się kręci kierownica: brum, brum, brum,  

a tak światem się zachwycam: ach, ach, ach.  

Wycieraczki tak mrugają: i, i, i,  

a tak w radiu jazz śpiewają: daba, daba, daba, dam.  

A gdy wszystko już zwiedzimy,  

to do domu powrócimy.  

Posiedzimy chwilę w kątku  

i zaczniemy od początku.  



Pojedziemy na wycieczkę … 

 

• Piosenka: Rodzinna wycieczka 

https://youtu.be/tlCH6BFEISg 

 

• Wakacyjne podróże - bajka do słuchania 
https://youtu.be/EL4cBT-B-VE 

 

• Wiersz: „Wakacyjne porady” 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

  

Płynie w rzece woda, 

chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

  

Jagody nieznane 

gdy zobaczysz w borze, 

nie zrywaj! nie zjadaj! 

bo zatruć się możesz. 

  

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

Nie wkładaj go do koszyka. 

 

Wiersz B. Szelągowskiej: „Bezpieczne opalanie” 

Choć na plaży piasek parzy. 

My się słońca nie boimy, 

Bo nas chroni krem z filtrami. 

Smarujemy się nim sami! 

Bo mam czapkę taką z daszkiem. 

A siostrzyczka ma kapelusz. 

Na wakacjach – to wam powiem 

Trzeba także dbać o zdrowie! 

 

• Zagadki 

Duża i dmuchana, 

Bardzo kolorowa. 

Hop! Do góry lubi latać. 

To piłka (plażowa). 

  

Zamek z piasku z nią zbudujesz. 

Chociaż cała plastikowa. 

Po zabawie -obok grabek 

w wiaderku się chowa. (łopatka). 

 

https://youtu.be/tlCH6BFEISg
https://youtu.be/EL4cBT-B-VE


W wodzie zawsze je zakładam, 

Przez ręce, głowę. 

Już się teraz nie utopię. 

Bo mam koło (ratunkowe). 

  

Gdy słońce mocno świeci 

To wtedy nam się marzy 

By koc szybko rozłożyć 

Na piaszczystej (plaży). 

  

Wody wcale się nie boi; 

Lubi pływać po jeziorze. 

Ale są potrzebne wiosła, 

By nas fala lepiej niosła. (łódka) 
 

Co to za maszyna: ma skrzydła dwa.  

W powietrzu lata wyżej niż ptak. (samolot)  

 

Gdy sylaby złożysz dwie: „mo” i „tor”.  

Jaki to pojazd dowiesz się? (motor).  

 

Dudnią po torach ciężkie koła.  

aki to pojazd do podróży nas woła? (pociąg)  

 

Ma kierownicę, dzwonek i koła dwa,  

na wycieczkę chętnie nim jedziemy,  

bo to frajda że ha, ha. (rower) 
 

• Wiersz Marii Konopnickiej: „Tęcza” 
https://youtu.be/HEj4u98AQaY 

 

- A kto ciebie, śliczna tęczo, 

Siedmiobarwny pasie, 

Wymalował na tej chmurce 

Jakby na atłasie? 

- Słoneczko mnie malowało 

Po deszczu, po burzy; 

Pożyczyło sobie farby 

Od tej polnej róży. 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatów z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 
 

https://youtu.be/qigLVHVd5j0 

Ile kolorów ma tęcza?  

(Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy). Policz i narysuj tęczę. 

 

 

 

https://youtu.be/HEj4u98AQaY
https://youtu.be/qigLVHVd5j0


• Wiersz do nauk: „Tydzień” 

Tydzień ma siedem dni, 

Zna je mama, znasz je ty. 

Poniedziałek, wtorek, środa, 

Czwartek, piątek i sobota, 

A w niedzielę razem z mamą 

Powtórzymy znów to samo. 

 

• Piosenka: „Cztery pory roku” 

https://youtu.be/ee5TOtBH92M 

 

• Filmik „Dzień i noc”(dla starszaków) 

https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k 

 

ROZEŚMIANA LOGOPEDIA 

https://youtu.be/bCJgqnAWyxI 
 

• Wiersz Wandy Chotomskiej: „Staszek” 

https://youtu.be/P5dH_JNWtLs  

Był raz sobie taki Staszek, 

co ogromnie lubił kaszę. 

Więc na kaszę tego Staszka 

zaproszono do wujaszka. 

 

A na jaką? Na gryczaną. 

I do stołu ją podano. 

Staszek rzucił się na kaszę, 

lecz powstrzymał go wujaszek. 

 

- Wybacz, Staszku, że się wtrącam, 

ale kasza zbyt gorąca. 

To niezdrowo jest dla brzucha, 

wujek w kaszę ci podmucha... 

 

I jak dmuchnął ten wujaszek, 

zdmuchnął z miski całą kaszę. 

Odtąd wszystkim mówi Staszek: 

- NIE DAJ SOBIE DMUCHAĆ W KASZĘ!   

 
• Wiersz Danuty Gellner: „Spacer” (dla młodszych dzieci) 

https://youtu.be/wcaQICcYzik 

• Wiersz Danuty Gellner: „Szły myszy”  

https://youtu.be/6S0ot9-zHyg  

 

• Wiersz Jana brzechwy: „Sum” (dla starszych dzieci) 

https://youtu.be/cuwYoCCABxA 

• Wiersz Wandy Chotomskiej: „Za górami, za lasami”  

https://youtu.be/Iy0OsEG5pfs 

 
 

https://youtu.be/ee5TOtBH92M
https://youtu.be/ekY5oZDdQ4k
https://youtu.be/bCJgqnAWyxI
https://youtu.be/P5dH_JNWtLs
https://youtu.be/wcaQICcYzik
https://youtu.be/6S0ot9-zHyg
https://youtu.be/cuwYoCCABxA
https://youtu.be/Iy0OsEG5pfs


Zadania dla młodszych dzieci: 
 

Przyjrzyj się dokładnie obrazkowi. Zakryj go i postaraj się narysować go z pamięci. 

 

 
Następnie dorysuj figury tak, aby powstał pajacyk z wierszyka poniżej. 

 

Wiersz: PAJACYK  M. Plata 

Hop - ręce w górę. 

Hop - ręce w dół. 

Co to za dziwny skaczący stwór? 

Jest koło, kwadrat, prostokąt jest śliczny. 

To nasz pajacyk geometryczny. 

Głowa okrągła jest jak piłeczka. 

A na tej głowie trójkątna czapeczka. 

Kwadrat to brzuszek. 

Oczy i nosek są okrągłe jak groszek. 

Ręce i nogi pajacyka to prostokąty. 

Na nich z trójkątów malutkie buty. 

Figur przeróżnych ułóż kilka. 

I już jest pajacyk, co skacze jak piłka. 

 
 

 



Zaprowadź myszkę do sera. 

 
 

Przyjrzyj się obrazkom. Czym się różnią? 
 

 
 

 



 

 



 
 

https://youtu.be/rbR3-aGP1iA 

wiersz: „Słoń w sklepie z porcelaną” Tadeusza Śliwiaka  

 

https://youtu.be/O1VpK3ffprw 

piosenka: „Dżungla” 

 

 

 

https://youtu.be/rbR3-aGP1iA
https://youtu.be/O1VpK3ffprw


 

 

 

 

 

 



 
 

Narysuj po kropeczkach linie ciągłe. 

 



 

Zadania dla starszych dzieci:  

 
Zaprowadź pieska do budy. 

 

 



 
 



 
 

 

 

Narysuj w dolnych kratkach takie same rysunki 



 
 

 

 



Rymowanka – zgadywanka 
Wśród narysowanych obiektów znajdź takie, których nazwy się rymują i połącz je liniami. 

Będzie łatwiej, jeśli najpierw podpiszesz wszystkie obrazki. 

 

 

 
 

 



 



 
 

 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 



W wakacje nie zapominamy także o segregowaniu odpadów. 

Pokoloruj tylko te przedmioty, które wrzucamy do niebieskiego kosza. 

Kosz pokoloruj na niebiesko. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Policz zebry. Odszukaj dwie identyczne zebry. 

 

 

 
Czy znasz jakieś inne zebry? 

 

 

 

 

 



 

Przedszkolaku, pamiętaj na drugą stronę przechodź po pasach z dorosłymi. 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Pamiętaj ustąp pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym. 

 

 
 
 

Weź lusterko, przyłóż do kartki i odczytaj wyraz na karetce pogotowia. 
 
 
 



https://youtu.be/gCWc8CFLzAg 

Piosenka: „Karetka pogotowia” 

 

https://youtu.be/CkXSdjgvaAk 

Piosenka: Wakacje na rowerze. 

 

https://youtu.be/hPfioB70WC0 

Piosenka: „Lato, lato czeka” 

 

https://youtu.be/lRMUV5_36ZE 

Pożegnamy przedszkole 

Piosenka dla 5-latków i 6-latków, które po wakacjach pójdą do szkoły. 

 
 

 

 

Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!!! 
 

https://youtu.be/gCWc8CFLzAg
https://youtu.be/CkXSdjgvaAk
https://youtu.be/hPfioB70WC0
https://youtu.be/lRMUV5_36ZE

