
 
 

Krąg tematyczny: POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA 

1. „Gimnastyka” – ćwiczenia stóp: 

 wznosy i opusty nóg w postawie stojącej, leżącej, przodem i tyłem 

 marsz, 

 bieg, 

 podskoki  na jednej nodze, obunóż; 

 przeskoki na jednej nodze, obunóż ponad niskimi przeszkodami; 

 chwyty i przekładanie palcami stóp różnych przedmiotów nad podłogą; 

Gimnastyka w domu i w przedszkolu – propozycja ćwiczeń 2 | Sprintem do 

maratonu https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM  

2. Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato wiersz: 

 

Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato 

Urszula Piotrowska 

 

Co wy na to? Co wy na to? 

Gdzie nie spojrzę – wszędzie lato. 

Z bagażami na lotnisku 

i na dworcu. To nie wszystko! 

Widać je na wozie z sianem. 

Potem biegnie z wielkim dzbanem. 

Po co biegnie? Po jagody!  

Wróci z lasu, hop! do wody. 

Pływa w morzu i w strumieniu. 

Później z torbą na ramieniu 

na wyprawę się wybierze 

pieszo albo na rowerze. 

A ja za nim z rodzicami 

z wielkim trudem nadążamy. 

Tak nas wciąż pogania lato. 

Co wy na to? Co wy na to? 

 

Pytania do wiersza: 

 Po czym możemy poznać, że jest lato? 

 Z jakimi kolorami (zapachami, dźwiękami, smakami) kojarzy się wam ta 

pora roku? 

 Wyjrzyjcie przez okno. Jakie oznaki lata widzicie? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM


 
 

3. „Lato”  

 

 

22 czerwiec 

początek 

kalendarzowego 

LATA 
 

 

 

 

 

MAKI I CHABRY 



 
 

 

  

  

 

 



 
 

4. ,,Dzielimy wyrazy na sylaby”: 

Dziecko dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie. 

 

 

5. ,,Gdzie jest lód?” – ćwiczenie w określaniu stron: prawa, lewa: 

1. Na ostatniej stronie znajduje się Karta PDF.  

2. Zadaniem dziecka jest wycięcie lodów.  

3. Zadaniem rodzica jest dawanie poleceń, np.: Połóż loda z prawej 

strony, Połóż loda nad… itd.  

 

 



 
 

6. Karty pracy: 

Karty pracy 3, karta nr 79 

 

7. Ośmiornica- praca plastyczna: 

 

Materiały: 

 Farba 

 pędzel 

 Rolka po papierze toaletowym 

 Ruchome oczka 

 Flamaster 

 

 
 

1. Malujemy rolkę farbą na dowolny kolor. 

2. Czekamy na następny dzień, żeby rolka była sucha. 

3. Podcinamy od dołu rolkę tworząc paski. 

4. Doklejamy oczy. 

5. Rysujemy buzię i kółeczka na mackach. 
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