
 
 

Krąg tematyczny: POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 

1. „Gimnastyka na wesoło”: 

MIX GIMNASTYKA - 30 MINUT - PIOSENKI DLA DZIECI - 

ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

https://www.youtube.com/watch?v=OaY6F-CNju0  

2. ,,Żaglówka” - ćwiczenie oddechowe: 

Materiały: 

 nakrętka 

 papier 

 plastelina  

 wykałaczka 

 
1. Do nakrętki przyklejamy plastelinę. 

2. Na papierze rysujemy trójkąt, wycinamy go. 

3. Przetykamy wykałaczkę przez żagiel. Wtykamy żagiel do plasteliny. 

4. Wlewamy wodę do miski. 

5. Zadaniem dziecka jest przedmuchiwanie żaglówki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OaY6F-CNju0


 
 

 

3. „Wakacje”  - wiersz: 

   

                                

   

   

                         ,,Jedziemy na wakacje” 

Cz. Janczarski 

 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę.  

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

 

 

Pytania do wiersza: 

Gdzie jadą dzieci na wakacje? 

O co proszą dzieci słonko? 

Co przywiozą znad morza? 

 

 

 

4. Karty pracy: 

Karty pracy 3, karta nr 80 

 



 
 

5. ,,Pocztówka z wakacji”: 

 

 

Poznaliśmy już różne krajobrazy Polski. Poniżej odnajdziesz różne pocztówki 

z miast i miejsc. 

 Opowiedz co widzisz na pocztówce, co to za miejsce? 

 Podziel na sylaby nazwy miejscowości. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

1. Od kubeczka do kubeczka – dziecko ma 3 kubeczki. Do pierwszego 

nabiera wodę z miski na starcie. Następnie przelewa ją do 2 i 3 kubka 

a na końcu do miski na mecie. 

 
 

2. Pociąg z wodą  - cała rodziną siada w pociągu. Pierwszy zawodnik trzyma 

kubek z woda nad głową i podaje go do następnej osoby za sobą i tak 

do końca… Ostatnia osobaw wlewa wodę z kubka do wiaderka. 

 



 
 

3. Mini fontanna – Potrzebna nam będzie butelka, robimy w niej dziury. 

Wlot butelki podłączamy do węża ogrodowego. I gotowe! 

 
 

4. Szybki kubeczek – do zabawy potrzebny nam będzie: kubeczek 

plastikowy, sznurek, kawałek słomki, taśma, dwa drzewa ( do 

umocowania sznurka), spryskiwacz z wodą. Mocujemy słomkę do 

kubeczka, przewlekamy przez słomkę sznurek, oba końce sznurka 

mocujemy za drzewa. Zadaniem dziecka będzie pryskanie w kubeczek 

wodą, dzięki czemu będzie się on przesuwał. 

 



 
 

5. Kolorowa kreda – potrzebujemy kolorową kredę, kostkę do gry i płytki 

(kostkę brukową), zabawę organizujemy w formie zawodów. Pierwszy 

gracz rzuca kostką i zamalowuje tyle kostek ile wyrzuci oczek, to samo 

zrobi następny gracz. Zabawę kończymy i liczymy, kto zamalował więcej 

kostek. 

 
 

6. Bańkowy potwór – potrzebujemy starą skarpetkę, płyń do baniek i 

butelkę plastikową. Rozcinamy butelkę. Potrzebna nam będzie część z 

wlewem butelki, na butelkę nakładamy skarpetę. Maczamy skarpetę w 

płynie do baniek i dmuchamy. 

 

Źródło: ,,Kreatywnie w domu” 

Biedroneczki! 

Dziękuję Wam za wytrwałą pracę zdalną.  

W nagrodę otrzymujecie ,,Dyplom pracy zdalnej”. 



 
 

 


