
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

 

Drodzy Rodzice, wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia pierwszego roku pobytu 

naszych Kropelek w przedszkolu. Przez ostatnie 3 miesiące to Państwo dbali o to, by 

stymulować wszechstronnie rozwój dzieci. Nie było to łatwe zadanie ze względu na 

codzienne obowiązki, czy pracę zawodową. Tym większa jest moja wdzięczność za chęć 

współpracy, życzliwe rozmowy i wszelkie informacje zwrotne.  

 

• Wspólne oglądanie filmu edukacyjnego Bezpieczeństwo dzieci nad wodą – rozmowa 

na temat zasad bezpieczeństwa podczas odpoczynku nad wodą 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

• Jedziemy na wakacje- zabawa ruchowa 

Dziecko biega po pokoju i wykonuje określone gesty na różne hasła zatrzymując się: 

GÓRY- podnosi ręce do góry; MORZE- wykonuje przysiad, LAS- przykłada dłoń do 

czoła i rozgląda się dookoła wykonując obrót 

 

• Zagadka o lodach: 

 Śmietankowe, owocowe… doskonałe dla ochłody. 

Kiedy upał jest na dworze, każdy lubi lizać…… 

 

• Lody- zabawa matematyczna: na kartce rodzic kładzie duży trójkąt- rożek lodowy i 

wycina kolorowe kółka; dziecko rzuca kostką i układa na trójkącie tyle kołek (gałek 

lodów) ile jest oczek na kostce 

 

• Rożek lodowy- praca plastyczna; dziecko samodzielnie przykleja elementy 

wykorzystane w poprzednim ćwiczeniu, ozdabia gałki wykorzystując posiadane 

materiały (tworzy lodową posypkę) 

 

• Ręce do góry- zabawa muzyczno- ruchowa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A  

 

• Lodowe figurki- zabawa ruchowa: rodzic wyznacza na podwórku lub w domu miejsce 

startu i mety; dziecko przesuwa się w kierunku mety, gdy rodzic mówi tekst Raz, dwa, 

trzy, król lodu patrzy; gdy przestaje mówi dziecko musi stanąć w bezruchu 

 

• W lodziarni- dzieci robią z waty gałki lodów, rzucają kostką i wkładają do kubeczka 

za pomocą spinacza tyle gałek, ile jest oczek 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A


• Żaglówki- ćwiczenia oddechowe; dziecko i rodzic kładą przed sobą na krawędzi 

stolika kulkę z waty, każdy mocno dmucha, by jak najdalej przesunąć swoją żaglówkę 

 

• Co wiezie pociąg?- ćwiczenia językowe: rodzic dzieli na sylaby nazwy przedmiotów, 

a dziecko zgaduje, co ukrywa się w wagonach pociągu 

 

• Pojazdy- zabawa w skojarzenia: rodzic zadaje dziecku pytania: Co pływa?/ Co jeździ 

po torach?/ Jaki pojazd unosi się w powietrzu? Co jeździ po drodze?  

 

• Lot balonem- praca plastyczna wg własnego pomysłu 

 

• Poznanie zwierząt żyjących w morzu- oglądanie bajki Podwodny świat zwierząt 

https://www.youtube.com/watch?v=OWs3kSEHnuo- próby rysowania wybranych 

zwierząt- ćwiczenia graficzne 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Utrwalanie poznanego słownictwa ze znanych piosenek połączone z zabawami ruchowymi 

https://www.youtube.com/watch?v=3MiyEskvmm8    Blu tańczy Baby Shark- zabawa przy muzyce 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI  Body Parts Song- dziecko pokazuje I 

nazywa części ciała  

https://www.youtube.com/watch?v=vAeX_-3Wblo   utrwalanie nazw części ciała- dziecko 

powtarza, rodzic pokazuje, potem następuje zamiana ról 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms   powtórzenia nazw części ciała- dziecko 

wykonuje określone w filmie czynności 

 

Życzę spokojnego i słonecznego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie ☺ 

Monika Bibułowicz 
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