
 

 

TEMATYKA:  POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS. 
 

 

Kochane Muchomorki 
Zbliża się koniec roku przedszkolnego, 

nadszedł czas pożegnania z zabawkami w sali, ponieważ po wakacjach 

spotkamy się już jako grupa starszaków. 

 

 

 

Jesteśmy przekonane, że nie trzeba Wam już przypominać o częstym  i dokładnym myciu rąk     

oraz porządnym szczotkowaniu ząbków. 

 

Proponujemy Wam kilka zabaw, w które możecie się bawić z rodzicami i rodzeństwem.  

 

   Pajacyki i misie – zademonstrujcie rodzicom, jak skacze wesoły pajacyk ( na pewno pamiętacie   

z przedszkola) oraz jak chodzi smutny miś – chodzi powoli z opuszczonymi rękami i spuszczoną 

głową. Zaproście do zabawy domowników. 

 

 

    O czym rozmawiają zabawki? - dowiecie się uważnie słuchając opowiadania B. Szelągowskiej 

„Zabawkowe smutki”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro 

 

 

    Po wysłuchaniu opowiadania postarajcie się odpowiedzieć na 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? 

 

 

   Przeskakujemy fale – układamy na podłodze kilka  niebieskich kawałków bibuły, spacerujemy  

pomiędzy nimi, gdy usłyszycie szum morza przeskakujemy przez fale ( przez kawałki bibuły), 

podczas przerwy w odtwarzaniu dźwięku ponownie spacerujemy.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=nhAGPBXj78U   

 

 

 

    Moja ulubiona zabawka z przedszkola – postarajcie się przypomnieć sobie jaką zabawką 

najchętniej bawiliście się w przedszkolu i narysujcie ją. Chętnie obejrzymy Wasze prace gdy 

wrócimy do przedszkola. 

 

 

  Słyszę, rozumiem, zapamiętuję – doskonale wiecie, że zabawki lubią porządek, poukładajcie je 

według instrukcji rodziców; polecenia formułujemy używając pojęć określających położenie 

przedmiotów w przestrzeni; na, pod, obok, za, przed, wysoko, nisko. 

 

http://blogiceo.nq.pl/pegazik/
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  Dzień i noc – zabawa ruchowa z elementem czworakowania, na hasło dzień – dzieci poruszaj się 

jak koty, na hasło noc – zwijają się w kłębek, chrapią. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie. 

 

     Wakacyjne rady – porozmawiajcie z rodzicami o bezpiecznym zachowaniu podczas wakacji     

po wysłuchaniu wiersza B. Kosmowskiej „ Podjudzajka”. 

 

 

         Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki. 

         To istota bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki. 

         I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły. 

         Mówi: - Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy! 

         Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny. 

         Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy? 

         Będzie potem płacz i łzy! Rozpal dziś ognisko w lesie, 

         to się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi! 

         Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi! 

         Wymknij się po cichu z domu, nie mów o tym nic nikomu. 

         Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci! 

         A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję, 

         i gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę, 

         Czy niegrzeczna byłam znów?, Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam 

         i zniknęłam w gąszczu moich strasznych snów? 

         Nic z tych rzeczy! - mówi mama. - To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra. 

         Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i klamczucha, ten wakacje piękne ma! 

 

 

 

    Rozmowa na temat wiersza. 

– Kim była podjudzajka? 

– Do czego podjudzajka namawiała dzieci? 

– Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki? 

 

 

 

     Już wkrótce wakacje – posłuchajcie piosenki, podczas słuchania naśladujcie ruchem treść 

piosenki a potem nauczcie się tekstu na pamięć i zapamiętajcie melodię – zaśpiewajcie ją rodzicom. 

 

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

 

 

     Wybierając się na spacer  z rodzicami pamiętajcie, że potraficie samodzielnie 

                   ubrać się oraz rozebrać i oczywiście ładnie złożyć ubranka. 

 

 

    Bieg brzegiem morza -  przy dźwiękach tamburynu dzieci biegają po piaszczystej nadmorskiej 

plaży. Na przerwę w muzyce stają na jednej nodze i naśladują czyszczenie stóp – naprzemiennie 

jednej i drugiej. 

 

 

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


       

      Znam swój adres – każde dziecko powinno znać swoje imię, nazwisko oraz nazwę 

miejscowości i ulicy przy której mieszka – na wypadek, gdybyście się zgubili, jednak trzeba 

pamiętać, aby nie podawać swojego adresu obcym ludziom – można podać adres panu policjantowi 

lub osobom które znamy. 

 

 

     Gimnastyka  - ważna sprawa – proponujemy kilka zabaw z szyfonową chustką. 

     

     Rozgrzewka – maszerujemy po obwodzie koła. 

      

     Żabki –  zabawa z elementem czworakowania, chustkę układamy na podłodze 

    - jest to staw, żabki skaczą po łące, na hasło bocian wskakują do stawu. 

 

      Trawa na wietrze – skrętoskłony, dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, apaszkę trzyma 

      oburącz w gorze, jest źdźbłem trawy, wykonuje skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej 

       stopy, starając się nie zginać kolan. Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie. 

 

      Kolorowe lato – ćwiczenie mięśni grzbietu, dziecko leży przodem, trzyma apaszkę oburącz 

      przed głową. Unosi głowę, ręce trzyma prosto, ogląda apaszkę – stara się przez chwilę utrzymać 

      . taką pozycje, następnie wraca do leżenia i powtarza ćwiczenie. 

 

      Kwiaty w dzień i w nocy – ćwiczenia uspokajające, dziecko leży na plecach, kładzie dłonie 

       na dolnej części brzucha, ściskając apaszkę – kwiat. Jest dzień, bierze głęboki wdech, 

       oddala dłonie – kwiat rozchyla swoje płatki. Nadchodzi noc, wykonuje wydech 

        - zbliża ponownie dłonie – kwiat zwija swoje płatki. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

 

 

       Marsz z apaszką po obwodzie koła – dziecko maszeruje z apaszką licząc do pięciu, 

       na Pięć! - unosi rękę z apaszką , mówi Hej! I puszcza apaszkę na podłogę, następnie 

       podnosi apaszkę. 

 

 

       Zapraszamy Was na wycieczkę do krainy życzliwości – na wstępie posłuchajcie wiersza 

Fabiszewskiej „Uprzejmość” 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Sln40uyuc44         

 

 

        Następnie porozmawiajcie z rodzicami na temat jego treści. 

– Co robiła Zuzia na plaży? 

– Co zrobił Krzyś? 

– Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku? 

– Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia? 

 

         Spróbujcie wspólnie z rodzicami odegrać scenkę z wiersza a następnie według 

          własnego pomysłu. 

 

   

     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sln40uyuc44


         Wakacje w górach – praca plastyczna. Oglądamy obrazek lub zdjęcie przedstawiające góry. 

          Wspólnie z rodzicem malujemy góry, następnie samodzielnie formujemy kuleczki z waty 

           i przyklejamy na tle gór – będą to pasące się na hali owieczki. 

 

 

          Wakacje – opowieść ruchowa, dziecko wykonuje ruchy obrazujące treść opowieści. 

       

             Rodzic;                                                                     Dziecko; 

    Zamykamy na chwilę oczy. Są wakacje.             naśladuje głos fal, wypowiada zgłoski szuuu, 

    Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale.      równocześnie rysuje w powietrzu fale,   

    Małe fala – szumią cicho.                                    naśladuje szum fal cichym głosem, 

    Duże  fale – szumią głośno.                                 naśladuje szum fal donośnym głosem, 

    Teraz wchodzimy do morza.                                idzie unosząc wysoko kolana, 

    Skaczemy przez fale.                                           wykonuje mały wyskok w górę, 

    Uwaga! Mała fala. 

    Teraz zbliża się duża fala.                                    wykonuje wysoki wyskok w górę, 

    Pływamy w morzu.                                              kładzie się na brzuchu, naśladuje pływanie, 

    Trochę jesteśmy zmęczeni.                                  kładzie się na plecach i zamyka oczy, 

    Wychodzimy na brzeg 

     i przez chwilę odpoczywamy. 

    Leżymy na ciepłym piasku 

      i słuchamy głosów mew. 

     Czas wyruszyć w góry.                                          wstaje, miarowo oddycha, 

     Zdobywamy wysokie szczyty.                               wykonuje ciężkie kroki, 

     w górach można spotkać echo, echo....                  powtarza słowo: echo, 

 

       Na zakończenie układamy się wygodnie i słuchamy muzyki relaksacyjnej. 

 

 

       Zabawy z porami roku – rozwiązywanie zagadek. Utrwalenie nazw oraz charakterystycznych 

       cech poszczególnych pór roku. 

 

                                Na drzewach liście kolorowe. 

                                W sadzie owoce zdrowe. 

                                W spiżarni różne zapasy, 

                                na trudne zimowe czasy.    ( jesień ) 

 

                                                Bociany z podróży wracają, 

                                                wokół kwiaty rozkwitają. 

                                                Motyle pojawiły się na łące, 

                                                ale dni nie są jeszcze gorące.    ( wiosna ) 

 

                                Śniegiem pola zasypało, 

                                gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało. 

                                Biały puszek z nieba leci, 

                                już bałwanka lepią dzieci.     ( zima ) 

 

                                                 Jest gorąco, słońce świeci. 

                                                 Na wakacje jadą dzieci. 

                                                 W wodzie będą się pluskały 

                                                 i na plaży w piłkę grały.     ( lato ) 

 



                           Jaka pora roku przychodzi po lecie, 

                           długie babie lato z gałązkami splecie. 

                           Słońce świeci teraz słabiej, 

                           liście z drzewa opadają, 

                           deszczyk pada coraz częściej, 

                           jeże, misie zasypiają.                 ( jesień ). 

 

                                                          Po wiośnie do nas przychodzi, 

                                                          przynosząc dni gorące. 

                                                          Dzieje się tak dlatego, 

                                                          że mocniej grzeje słońce. 

                                                          Dzieci, młodzież, dorośli 

                                                          na wakacje wyjeżdżają 

                                                          nad jeziorem i nad morzem 

                                                          twarze opalają.             ( lato ) 

 

                            Co to za pani w pięknej sukience, 

                            co bukiet kwiatów niesie na ręce, 

                            wraz z nią przychodzą cieplejsze dni, 

                            czy wiesz już? - Proszę, odpowiedz mi. 

                            Pod jej stopami zieleni się trawa, 

                            wkoło rozkwita każdy pąk drzewa, 

                            ptaki z dalekich krajów wracają, 

                            przeróżne kwiaty zaraz rozkwitają.     ( wiosna ) 

 

                                                  Co to za pora roku przychodzi po jesieni,   

                                                   przynosi mrozy i wiatry, cały krajobraz zmienia. 

                                                  Sanki oraz narty wszyscy wyciągamy 

                                                  i z ochotą na nich z góreczki zjeżdżamy.  ( zima ) 

   

 

         Poproście rodziców o włączenie muzyki relaksacyjnej, słuchając wspomnijcie w ciszy 

         wspólne zabawy z koleżankami i kolegami w przedszkolu, opowiedzcie  o tych 

          wspomnieniach rodzicom. 

https://www.youtube.com/watch?v=mHBR12nnpSs 

 

Wakacje! Już niedługo wakacje!  

Na wakacje możemy się wybrać rożnymi środkami transportu. Obejrzyj krótką bajeczkę na ten 

temat.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg  

 

Spróbuj samodzielnie lub przy pomocy mamusi/tatusia wykonać samolot z papieru  

https://www.youtube.com/watch?v=mvHPce3viWs\ 
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 Rozwiąż wakacyjne karty pracy  

 

https://przedszkolankowo.pl/…/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-… 

 

 

 

https://przedszkolankowo.pl/…/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-…


 
 



 
 

 



 



 
 

                 Mamy nadzieję, że wśród naszych propozycji każdy z Was znalazł dla siebie 

                  jakieś ciekawe zadania. 

 

                                                       Miłej zabawy! 


