
Witamy Was

kochane dzieci 

!!!! 

To już ostatni tydzień 
naszej nauki, przed Wami 
wymarzone wakacje!!!!!

A w tym tygodniu od 22.06.
do 30.06. zapraszamy do

       zabawy z tematem:

        „Wakacji czas”                 
                                                       

Zad 1. Zabawa z obrazkiem 
Przyjrzyj się ilustracją i opowiedz co się na nich znajduje. Wybierz jedną lub kilka 
ilustracji, gdzie chciałbyś pojechać ze swoją rodziną?
                        
                            GÓRY                                          
 

                        

                          JEZIORO              

Witamy Was 

kochane dzieci 

To już ostatni tydzień 
naszej nauki, przed Wami 
wymarzone wakacje!!!!! 

A w tym tygodniu od 22.06. 
do 30.06. zapraszamy do 

zabawy z tematem: 
 

„Wakacji czas”                 -  Życzymy miłej i dobrej zabawy 
                                                       Pani Luiza, Marysia i Madzia

Zabawa z obrazkiem „Gdzie pojadę na wakacje” 
ilustracją i opowiedz co się na nich znajduje. Wybierz jedną lub kilka 

pojechać ze swoją rodziną? 

GÓRY                                                    MORZE

 
 

                                 

 

 

 

 

JEZIORO                                                       POD NAMIOTEM

Życzymy miłej i dobrej zabawy –  
Pani Luiza, Marysia i Madzia 

ilustracją i opowiedz co się na nich znajduje. Wybierz jedną lub kilka 

MORZE 

POD NAMIOTEM 



Zad 2. Zabawa  słowna–

Wysłuchaj zagadki i odpowiedz !!! 

Kto mi powie, jaki to czas 
Gdy przedszkole idzie w las 
Mama z Tatą w piłkę grają 
I wszyscy się opalają. 
W tym magicznym czasie 
Grzyby rosną w lesie 
Woda ciepła w morzu 
W górach też nie gorzej 
Lubię taki czas 
Mogę długo spać, kto mi powie
Jak ten czas się zowie? 

Zad 3. Zabawa grafomotoryczna „ 
Doprowadź do celu pszczółkę, żabkę, liska oraz chłopca, tak aby nie zboczyć           
z drogi. Staraj się bezpiecznie doprowadzić ich do celu kreśląc im drogę przy 
pomocy ołówka, kredki. Pamiętaj o prawidłowym chwycie 
i poprawnej pozycji ciała przy kreśleniu. (załąc
Powodzenia, trzymamy kciuki !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Zad 4. Zabawa matematycz
i łopatki”. Pokoloruj wg instrukcji. 
(załącznik nr 2) 
 
Zad 5. Zabawa muzyczna 
https://www.youtube.com/watch?v=UoBVFcAtoRU

Utrwalamy piosenkę 
 

Tekst piosenki „Kolorowy deszcz”

1. Gdy na dworze pada deszcz
Kiedy wszystko szare jest.
Wyjmij kredki i narysuj,

To, co tylko chcesz.
Ref:  Na niebiesko, fioletowo,

         Żółto i różowo.
         Na zielono i czerwono,

         I pomarańczowo.
3. Chociaż pada szary deszcz.

Kredki z deszczu śmieją się.
Każda kredka ostrzy nosek

I rysować chce.
 

– „ Czas na zagadkę” 

Wysłuchaj zagadki i odpowiedz !!! Powodzenia 

Mogę długo spać, kto mi powie 

Zad 3. Zabawa grafomotoryczna „ Wakacyjna DROGA” 
do celu pszczółkę, żabkę, liska oraz chłopca, tak aby nie zboczyć           

z drogi. Staraj się bezpiecznie doprowadzić ich do celu kreśląc im drogę przy 
pomocy ołówka, kredki. Pamiętaj o prawidłowym chwycie 
i poprawnej pozycji ciała przy kreśleniu. (załącznik nr 1).  

, trzymamy kciuki !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Zabawa matematyczna „Kolory wiaderka      
Pokoloruj wg instrukcji. Powodzenia. 

Zad 5. Zabawa muzyczna – „Kolorowy deszcz” link do piosenki
https://www.youtube.com/watch?v=UoBVFcAtoRU 

Tekst piosenki „Kolorowy deszcz” 

Gdy na dworze pada deszcz 
Kiedy wszystko szare jest. 

arysuj, 
To, co tylko chcesz. 

Ref: Na niebiesko, fioletowo,
 Żółto i różowo.

 Na zielono i czerwono,
  I pomarańczowo.

Na niebiesko, fioletowo, 
Żółto i różowo. 

Na zielono i czerwono, 
I pomarańczowo. 

2.  Kolorowy pada deszcz,
kolorowy szczeka pies,
i parasol kolorowy rysujemy też.

Chociaż pada szary deszcz. 
Kredki z deszczu śmieją się. 
Każda kredka ostrzy nosek 

I rysować chce. 

Ref.: Na niebiesko, fioletowo

do celu pszczółkę, żabkę, liska oraz chłopca, tak aby nie zboczyć           
z drogi. Staraj się bezpiecznie doprowadzić ich do celu kreśląc im drogę przy 

„Kolorowy deszcz” link do piosenki 

Na niebiesko, fioletowo, 
Żółto i różowo. 

Na zielono i czerwono, 
I pomarańczowo. 

Kolorowy pada deszcz, 
kolorowy szczeka pies, 
parasol kolorowy rysujemy też. 

Ref.: Na niebiesko, fioletowo 



Zad 6. Zabawy gimnastyczne „ Koło zdrowia i radości” – może ćwiczyć 
cała rodzina.. 
https://wordwall.net/…/wyc…/ko%c5%82o-zdrowia-i-rado%c5%9bci 

Zad 7. Zabawa edukacyjna „Bezpieczne wakacje” 
Obejrzyj  z uwagą bajki i zapamiętaj jak należ zachowywać się w czasie wypoczynku  
letniego. 

 Bajka edukacyjna - Bezpieczne wakacje nad morzem – zasady bezpieczeństwa 
               https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 Bajka edukacyjna – Bezpieczne wakacje w górach – zasady bezpieczeństwa 
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 Bajka edukacyjna – bezpieczne wakacje na wycieczce do lasu 
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 

 
 
 

Pamiętaj!!!!! 
Baw się tylko pod opieką osoby dorosłej w wyznaczonych 

miejscach do danego wypoczynku letniego. 
Udanych Wakacji !!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 


