
Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Oddział przedszkolny:  

Zajęcia :  

 

1. Kochane Przedszkolaki w tym tygodniu nasze kolejne zajęcia rozpoczniemy 

oczywiście zabawą ruchową. Pierwsza propozycja to Edumuz – „Pięta, 

kciuk”, natomiast druga to WyGibasy TV – „Taniec Zygzak” 

https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

2. Gimnastyka buzi i języka – Ćwiczenia logopedyczne z Magdą 

https://www.facebook.com/100825231592465/videos/286303605747266/ 

https://www.facebook.com/100825231592465/videos/275465520498904/ 

3. Zagadki Tomka i Agatki - rozwiązywanie zagadek związanych ze 

zbliżającymi się wakacjami.  

Pod dowództwem kapitana 

 płynie po morzach i oceanach. (statek) 

  

Pędzi po szynach potwór rozpędzony,  

sieje złote iskry i ciągnie wagony. (lokomotywa)  

 

  Można wtedy jechać na nim, kiedy kręci się nogami. (rower) 

Chcesz popływać po jeziorze?  

Z wiatrem iść w zawody możesz!  

Gdy ma żagiel albo wiosła,  

będzie cię po fali niosła. (łódka) 

https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.facebook.com/100825231592465/videos/286303605747266/
https://www.facebook.com/100825231592465/videos/275465520498904/


Postaw na niej jedną nogę,  

a natychmiast rusza w drogę. (hulajnoga) 

 

Głośno się turla po ulicy, ta hulajnoga 

 bez kierownicy. (deskorolka) 

4. Słuchanie oraz rozmowa kierowana na podstawie opowiadania Barbary 

Szelągowskiej „Zabawkowe smutki”. 

 

Opowiadanie – „Zabawkowe smutki” 

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedziały, że zbliżają się wakacje. – Znowu lato 

– westchnęła lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi się w przedszkolu 

tak cicho. Będę tęsknić za dziećmi. – Łatwo ci mówić – powiedziała lalka 

Rozalka. – Masz wszystkie ręce i nogi. A ja? Popatrz na mnie. Jakiś rozrabiaka 

wyrwał mi rękę. – Nie jakiś, tylko Krzyś – zawołał pajacyk i fiknął koziołka. – 

A ja tam lubię wakacje. W ciągu dnia przez okno zagląda słoneczko, 

a wieczorem księżyc. Cisza, spokój… – powiedział miś Łatek i pogłaskał się po 

naderwanym uchu. – Może ktoś mi je w końcu przyszyje. – Tak, tak, nareszcie 

będzie można odsapnąć. Do tej pory nie mogę odnaleźć mojego kółka – 

zawołała wyścigówka. – Jak mam jeździć? Na trzech kołach? Nie da rady. – Coś 

nas uwiera – westchnęły chórem klocki, ledwie wystając z wielkiego pudła. – 

Może to właśnie twoje kółko? Mógłbyś je w końcu zabrać, a nie tylko 

narzekasz! – Lubię dzieci. Lubię, jak mnie biorą do swoich rączek i patrzą na 

mnie z zachwytem – dodał zajączek Kłapek. – Mają taki miły dotyk. Pamiętam, 

jak pierwszy raz trafiłem do przedszkola. Okropnie się bałem. Myślałem, że 

może dzieci mnie nie polubią. Ala tylko raz na mnie spojrzała i już wiedziałem, 

że wszystko będzie dobrze. – A mnie Ania woziła w wózeczku – Rozmarzyła 

się Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzyś wyrwał mi rękę. A później Zosia 



próbowała ją wsadzić z powrotem, ale jej się nie udało. – A z tym kółkiem to też 

troszkę była moja wina. Niepotrzebnie najechałem na klocek. Kiedy dzieci mną 

się bawią, to wiem, że jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawełek płakał, to 

Maciek dał mu mnie do zabawy. I od razu Pawełek się uspokoił. Fajnie jest, gdy 

wywołujemy u dzieci uśmiech na twarzach. – I jak się nami dzielą – odezwał się 

z rogu sali tygrysek. – Ja też wolę jeździć po torach, gdy słyszę dziecięce głosy 

– wyszeptała kolejka, zagwizdała przeciągle i pojechała dalej. – Mam nadzieję, 

że te wakacje szybko miną i znów będziemy wesoło bawić się z dziećmi – 

odezwał się po chwili zastanowienia misio. – A może dostanę całkiem nowe 

ucho i będzie ładniejsze od tego? – powiedział i znowu pogłaskał się po głowie. 

– Chciałbym, żeby było w kratkę! – Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa 

potrafi tak pięknie szyć. Spójrz na mnie – powiedziała lalka Emilka i zerknęła 

na swoją nową, koronkową sukieneczkę. – Będzie dobrze – zawołał pajacyk. – 

Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i zebrać siły oraz energię na cały 

przyszły rok. Zobaczycie, na pewno nie będziemy się nudzić od września. – Na 

pewno – odpowiedziały chórem lalki i uszczęśliwione zasnęły.Misio i inne 

zabawki też poszli spać, śniąc o nadchodzących zabawach. Pajacyk po raz 

ostatni fiknął koziołka i usnął przytulony do zajączka. 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania 

Rodzic zadaje następujące pytania:  

 

− Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas 

zabaw z dziećmi?  

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie 

wakacyjnej przerwy? 

 

 



5. Zabawa – opowieść ruchowa "Na plaży" (według Małgorzaty 

Markowskiej).  

Dorosły czyta tekst, dziecko ilustruje ruchem jego treść. 

 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dziecko 

biega swobodnie  w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. 

(Wznosi ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciąga ramiona w bok). 

Przestało wiać. Latawce opadają na piasek. (Dziecko siada skrzyżnie). 

Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, 

latawce podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do stania i 

kontynuuje bieg po sali). Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy 

ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko kolana, staramy się 

utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy 

ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunóż, 

rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na piasku i 

opalamy brzuchy. (Leży tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. 

Teraz opalamy plecy. (Przechodzi, przez przetoczenie, do leżenia przodem). 

 

6. Słuchanie piosenki – „Hej przedszkole ukochane” 

Tekst - Hej przedszkole ukochane 

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki 

A ty już kończysz swe siedem lat 

Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 

I zaraz ruszysz dalej w świat 

Ref.: Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie 

Na dworze lata nadchodzi dzień 



Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

Przedszkole właśnie kończy się 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę 

Bo po wakacjach nie wrócisz już 

Wspominaj często przedszkolne progi 

By miłych wspomnień nie krył kurz. 

Ref.: Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 

7. Słuchanie oraz rozmowa kierowana na podstawie wiersza A. 

Widzowskiej Wakacje.  

Kiedy nam buzie ogrzewa lato,  

czas na przygody z mamą i tatą.  

Czekają góry, pachnące łąki,  

morze i plaża, konie, biedronki!  

Gdy my będziemy się pluskać w 

rzekach, 

 przedszkole na nas grzecznie 

poczeka,  

odpoczną w ciszy lalki, zabawki,  

dwie karuzele, miś i huśtawki. 

Chętnie wrócimy do naszej pani 

 z wakacyjnymi opowieściami  

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu  

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu. 

Będziemy liczyć białe muszelki,  



poznamy nowe, ważne literki,  

a ten, kto butów sam nie sznuruje, 

 w mig się nauczy!  

Ja już sznuruję! 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Rodzic zadaje następujące  pytania: 

– Co robili Ada i Olek z rodzicami w górach? 

 – Co robili Ada i Olek z rodzicami nad morzem? 

 – Dokąd możemy pojechać na wakacje? 

 – Co się będzie działo w przedszkolu, kiedy my wyjedziemy na wakacje? 

 – Czego możemy się nauczyć w czasie wakacji?  

– Czego nauczyłeś/aś się w tym roku w przedszkolu? 

8. Proponowany zestaw kart pracy  



 



 



 



 



 

 



 

 



9. Kochane Przedszkolaki w związku z tym, że zbliżają się wakacje, a tym 

samym czas odpoczynku i beztroskiej zabawy, nie należy jednak zapominać o 

przestrzeganiu najważniejszych zasad bezpieczeństwa. Aby sprawdzić, czy 

dobrze jesteście przygotowani na wakacje, mam dla Was kilka zagadek. 

Zapraszam do zabawy!   

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, 

Dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej…..(plaży) 

  

Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta, 

Dlatego dbam o to i o tym pamiętam, 

By w lesie wszystkim żyło się dogodnie. 

Z tego powodu nie bawię się ……(ogniem) 

  

Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście, 

wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie! 

Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, 

czyli panu …. (policjantowi) 

  

Gdy nie ma rodziców w domu, 

to choć bardzo przykro mi, 

Nie otwieram obcym ludziom 

do naszego domu …. ( drzwi) 

  

Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę 

moje ukochane, gumowe …. (kalosze) 

  

Grzybobranie to grzybów zbieranie, 

a nie ich jedzenie czy też smakowanie. 



Dlatego po powrocie z lasu 

sięgam do grzybów pełnego …(atlasu) 

  

Nie podchodzę do dzikich zwierząt, 

bo choć są piękne i bajeczne, 

bywają także dla ludzi bardzo …(niebezpieczne) 

 

10. Skoro tak dobrze poradziliście sobie z zagadkami mam dla Was kolejną 

propozycję. Tym razem QUIZ – Bezpieczne wakacje. Zabawa polega na tym, 

że rodzic zadaje wam następujące pytania, z kolei Wy musicie na nie 

odpowiedzieć udzielając zwrotu TAK bądź NIE. Powodzenia!   

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

• Czy w lesie można palić ognisko? 

• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 

• Czy na plaży można zakopać śmieci? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

11. Drogie Przedszkolaki temat naszej pracy plastycznej będzie oczywiście 

związany ze zbliżającymi się wakacjami. A brzmi on – NURKOWANIE – 

WAKACYJNE ZABAWY. Oto lista potrzebnych materiałów, które można 

wykorzystać w swojej pracy oraz krótka instrukcja co to wykonania dzieła. 

Jest to oczywiście tylko propozycja pracy plastycznej, inne pomysły jak 

najmilej widziane. Zapraszam do zabawy!   

Materiały: 



 biała kartka 

 klej magic 

 nożyczki 

 rolka z papieru toaletowego 

 niebieska farba 

 papier różowy, pomarańczowy, brązowy, czerwony i zielony 

 oczka 

 piasek 

 muszelki 

 czarna rurka do picia 

 

Na białej kartce stemplujemy koła za pomocą rolki z papieru toaletowego i 

niebieskiej farby. Naklejamy koło, ręce i nogi wycięte z różowego papieru. 

Doklejamy kąpielówki wycięte z pomarańczowego papieru. Przyklejamy włosy 

wycięte z brązowego papieru. Doklejamy płetwy wycięte z zielonego papieru. 

Naklejamy oczka i okulary wycięte z czerwonego papieru. Czerwonym 

pisakiem rysujemy usta. Doklejamy czarną rurkę do picia. Dół kartki malujemy 

klejem magic i posypujemy piaskiem. Doklejamy muszelki. 

 

12. Na podsumowanie zachęcam do wysłuchania piosenek dla przedszkolaków 

na pożegnanie;) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c 

 

13. Na zakończenie zapraszam na seans bajkowy – 

„Świnka Peppa – Lecimy na wakacje”.  

https://www.youtube.com/watch?v=gRlPOVGSd5g  

https://www.youtube.com/watch?v=1NwlPoHEkQo
https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c
https://www.youtube.com/watch?v=gRlPOVGSd5g

