
Zajęcia na 18. 06. 2020r. 
 
Temat: Wakacyjne rady dla Olka i Ady. 
 
Na dzisiejsze zajęcia przygotowujemy karty pracy cz.5. s 90. 
 
1.Wymarzone wakacje Olka i Ady – rozmowa na temat obrazków, 
połączona z wykonywaniem plakatu Rady na wakacje.  
 
• Zabawa rytmiczna na powitanie.  
 
Dzieci maszerują po pokoju. Klaszcząc, naśladują rytmy wyklaskiwane 
przez R. 
 
 • Wprowadzenie. Zabawa na powitanie – Znam swoje nazwisko i swój 
adres zamieszkania.  
 
Dziecko podaje swoje imię nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę 
miejscowości  w której mieszka. 
 
R. pyta dzieci:  Dlaczego, zwłaszcza podczas wakacji, ważna jest 
znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania? Uzupełnia 
wypowiedzi dzieci. Przestrzega przed podawaniem tych danych osobom 
nieznanym. 
 
 • Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań. Książka (s. 88–
89) dla każdego dziecka.  
Dzieci otwierają książki na stronach 88 i 89. Oglądają ilustracje. R. 
zwraca uwagę na szczegóły na nich. Dzieci 6-letnie czytają umieszczone 
przy ilustracjach teksty. Dzieci dowiadują się, gdzie Olek, Ada i ich 
rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić w wybranych 
miejscach letniego wypoczynku. Następnie R. zwraca uwagę dzieci na 
strój, jaki mają na sobie Olek, Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. 
Zachęca dzieci do opisania wszystkich obrazków. Dzieci formułują 
dłuższe zdania, poprawne pod względem gramatycznym. 
 
Karta pracy, cz. 5, nr 90. 
 
 Dzieci: czytają tekst -  6-latki. 5-latkom czytają rodzice. Odpowiadają na 
pytanie:  
Na co powinni uważać Olek i Ada podczas wakacji?  
 



• Quiz Tak, nie. R. sprawdza, co dzieci wiedzą na temat zasad 
bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji. 
 
Dzieci wypowiadają się na temat dwóch zasad. Jeśli zachowanie jest 
bezpieczne, dzieci klaszczą w dłonie, jeśli nie – tupią nogami w podłogę.  
 
Przykłady zasad:  

• Po górach spacerujemy w czasie burzy.  

• Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt.  

• W lesie można krzyczeć.  

• Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem.  

• Na plaży opalamy się od rana do wieczora. 

•  W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach.  

• Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych.  

• Zawsze przebywamy blisko dorosłych.  
 
R proponuje zebranie zdobytych wiadomości i opracowanie plakatu. 
 

  Wykonanie plakatu Rady na wakacje. 
 
 Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach 
wakacyjnego wypoczynku. (góry, las, miasto, morze, jezioro). 
 
 Dzieci zastanawiają się, jak bezpiecznie spędzić wakacje w górach, w 
lesie, w mieście, nad morzem.  

 
R. pokazuje napis:  
 

Rady na wakacje. 
 

Prosi dzieci 6-letnie o jego odczytanie.  
R pyta dzieci:  

 

• O czym należy pamiętać podczas letnich wypraw?  

• Jak należy się zachowywać, aby pobyt w tych miejscach był 
udany i bezpieczny? 

• Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas 
wakacji?  

• Czego nie wolno robić? 

• Dzieci podają swoje propozycje bezpiecznych zachowań.  
 

R. zapisuje rady na kartce papieru.. 



 
 Przykłady zapisów:  

 
• W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie 
niszczymy roślin, nie zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy 
nieznanych grzybów, nie zrywamy nieznanych roślin. 

 
 • Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach 
wyznaczonych, w obecności dorosłych.  

 
• W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na 
pogodę, która w górach jest bardzo zmienna.  

 
• W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk 
nieznanych przedmiotów.  

 
R. pyta dzieci, czy są zasady obowiązujące zawsze i wszędzie.  
Dzieci wypowiadają się, a R. dopisuje je pod kolumnami. 

 
 Przykłady:  

 
W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz.  

 
Przed wyjściem na słońce smarujemy skórę specjalnym kremem. 
Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody.  

 
• Zabawa ruchowa Czym na wakacje?  

 
R. zaprasza dzieci w podróż.  
Włącza nagranie piosenki (link poniżej). 
 
Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju i naśladują sposób poruszania 
się poszczególnych pojazdów oraz pieszą wędrówkę (wg poleceń 
rodzica). 

 
Piosenka Bezpieczne wakacje 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
 

• Pobyt na powietrzu. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


 
 
 
 
 
 
 
 
 
poszczególnych pojazdów oraz pieszą wędrówkę. Karty pracy, cz. 
5, nr 76 Projektowanie piktogramów Dzieci: − rysują w pętlach to, 
co chciałyby robić na wakacjach. Dla każdego dziecka: małe kartki 
w kształcie kół, kredki. Dzieci: − projektują znaki zakazu, które 
przestrzegają przed różnymi niebezpieczeństwami lub szkodliwymi 
działaniami podczas wakacji, np. przekreślona kąpiąca się postać. 
170 Karta pracy, cz. 5, nr 76 Karta pracy, cz. 5, nr 90 Dzieci: − 
rysują po śladach słoneczek, − kolorują rysunki. • Oglądanie 
zaprojektowanych znaków. Utrwalanie numerów alarmowych. 
Piktogramy wykonane przez 6-latki, kartoniki z zapisanymi 
numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997. N. układa na dywanie 
znaki zaprojektowane przez 6-latki. Wspólnie z dziećmi zastanawia 
się, co one oznaczają, np.: − przekreślona kąpiąca się postać – 
zakaz kąpieli, − przekreślona złamana gałązka – nie niszczymy 
roślin, − przekreślony obrazek psa – nie zbliżamy się do 
nieznanych zwierząt. Następnie układa kartoniki z zapisanymi 
numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997. Prosi dzieci, aby 
przyjrzały im się uważnie i przypomniały, co one oznaczają. 
(Wypowiada się osoba wyznaczona przez lidera każdego zespołu). 
Dzieci przyklejają piktogramy i numery alarmowe pod kolumnami. 
N. informuje dzieci, że na podstawie plakatu przygotuje ulotkę, 
którą otrzymają podczas uroczystości pożegnania przedszkola, 
pokażą rodzicom i zabiorą ze sobą na wakacje. Zajęcia 2. 
Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 20 (przewodnik, cz. 5, s. 159). 
Zabawy na świeżym powietrzu • Zabawa ruchowa z elementem 
równowagi – Wyścig z kubkami z wodą. Taca, plastikowe kubki z 
wodą. N. dzieli dzieci na dwie grupy: zawodników i dopingujących. 
Wyznacza linie: startu i mety. Zawodnicy stają na starcie w 
szeregu. N. podchodzi do nich z tacą. Dzieci pobierają po jednym 
plastikowym kubku z wodą. Na sygnał jak najszybciej pokonują 
wyznaczoną trasę tak, aby nie wylać wody. Oklaskiwanie tych, 
którym się udało. Zmiana ról. • Zabawy z wykorzystaniem wody. 
Gromadzenie osobistych doświadczeń. Wiaderka, kubeczki, 
foremki, plastikowe przezroczyste butelki z podziurawionymi 



zakrętkami. Dzieci bawią się w przynoszenie wody w wiaderku, 
przelewanie wody do kubeczka, z kubeczka do foremki lub do 
plastikowej przezroczystej butelki. Wykorzystują łyżki, lejki i sitka, 
rysują na chodniku wylewając wodę z butelki (uciskając butelkę). III 
• Zabawa orientacyjno-porządkowa Wyjazdy na wakacje. Szarfy w 
czterech kolorach, cztery krążki w kolorach szarf, odtwarzacz CD, 
nagranie muzyki do biegu. Dzieci pobierają od N. szarfy (w jednym 
z czterech kolorów). Łączą się w ten sposób w zespoły według 
kolorów szarf. Przed każdym zespołem N. układa krążek w kolorze 
szarf – bramę do garażu – i odtwarza nagranie. Dzieci są 
samochodami. Poruszają się po sali. Na przerwę w nagraniu 
muzyki samochody wracają do garaży i ustawiają się przed 
krążkami w kolorach ich szarf, jeden obok drugiego, w kolejności 
od najniższego do najwyższego dziecka. N. powtarza zabawę. 
Zmienia ustawienie końcowe – dzieci ustawiają się od 
najwyższego do najniższego. • Praca techniczno-konstrukcyjna. 
Kolorowe łódeczki z życzeniami. Roskonalenie umiejętności 
łączenia różnych elementów Imię ze sznurka. Modelowanie ze 
sznurka. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i umiejętności 
manualnych Dla każdego dziecka: kawałki cienkiej, korkowej 
podkładki, plastelina, sylweta trójkąta wycięta z papieru 
kolorowego (z tekstem życzeń), wykałaczka. Dzieci wykonują 
pamiątkę z przedszkola – łódeczkę na pożegnanie starszaków. Na 
środku kawałka cienkiej korkowej podkładki, np. pod szklankę lub z 
przeciętego na pół korka, mocują plastelinę i wbijają w nią 
wykałaczkę. Dla każdego dziecka: wizytówka z jego imieniem, 
kartka, sznurek, nożyczki, klej. Dzieci odszukują kartonik z 
zapisem graficznym swojego imienia, a następnie, patrząc na wzór, 
układają ze sznurka poszczególne litery swojego imienia. W razie 
potrzeby korzystają z nożyczek i rozcinają sznurek na mniejsze 
elementy. Przyklejają elementy na kartce. 171 Wybierają trójkąt z 
papieru kolorowego (na którym wcześniej N. zapisała podyktowane 
przez dzieci życzenia dla starszaków), a następnie przebijają go 
wykałaczką w dwóch miejscach i robią żagielek. Dzieci sprawdzają 
sobie nawzajem poprawność wykonania zadania. • Utrwalanie 
ulubionych wierszyków i rymowanek poznanych w ciągu roku 
przedszkolnego. Ćwiczenie pamięci. Dzieci recytują rytmicznie 
ulubione wierszyki i rymowanki, wykonując jednocześnie rytmiczne 
ruchy palcami, np. rysują palcem po dywanie linie i kropki. • 
Utrwalanie piosenki Moje marzenia (przewodnik, cz. 5, s. 152). 
Odtwarzacz CD, nagranie piosenki Moje marzenia. • Powtórzenie 
zabawy z piosenką Moje marzenia. • Zabawa pobudzająco-
hamująca Słuchaj sygnału. Bębenek. Dzieci są ustawione w 



półkolu i podzielone na cztery grupy. N. zajmuje miejsce przed 
dziećmi, gra na bębenku w różny sposób dla kolejnych grup: − 
uderzenia w rytmie ćwierćnut – grupa I maszeruje w miejscu, − 
uderzenia w rytmie ósemek – grupa II klaszcze w rytmie ósemek, − 
pocieranie o membranę – dzieci w grupie III wyciągają rozłożone 
dłonie przed siebie i zataczają nimi koła, − uderzanie w bębenek z 
równoczesnym wypowiadaniem przez N. samogłoski – dzieci 
prowadzą raz lewą, raz prawą rękę przed sobą, z dołu do góry, 
wypowiadając na wydechu proponowaną przez N. samogłoskę. 
Czerwiec, tydzień 3 Pożegnania nadszedł czas Dzień 5 
Pożegnania nadszedł czas Przykładowy zapis w dzienniku I. 
Koperta na moje prace plastyczne. Rozwijanie sprawności 
manualnej. Pakowanie swoich prac plastycznych z półek 
indywidualnych. 2. Zabawy głoskami. Ćwiczenia słuchu 
fonematycznego. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 39. II. 1.Dużo już 
wiemy, dużo już umiemy – rozmowa połączona z zabawami 
integracyjnymi. Cele: uświadamianie dzieciom upływu wspólnie 
spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania, rozwijanie 
mowy komunikatywnej oraz pamięci, rozwijanie mowy 
komunikatywnej oraz pamięci, rozwijanie umiejętności czytania. 2. 
Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcia plastyczne. Cele: 
poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności 
manualnej. Zabawy na świeżym powietrzu: spacer. Pożegnanie 
drzewa wybranego we wrześniu do całorocznej obserwacji. Nasze 
ulubione zabawy w ogrodzie – wspólne zabawy według propozycji 
dzieci. Zabawy swobodne balonami. Wykonywanie czynności 
porządkowych: zgarnianie piasku do piaskownicy, zbieranie 
foremek i łopatek w wyznaczone miejsce, wyrzucanie śmieci do 
koszy. III. Zabawa ruchowa Razem w podróż, z wykorzystaniem 
krzesełek. Zorganizowanie uroczystości z okazji zakończenia roku 
przedszkolnego. Cele: nabywanie odwagi w prezentowaniu innym 
swoich umiejętności; powitanie gości; zaprezentowanie krótkiego 
programu artystycznego; obejrzenie prezentacji multimedialnej z 
całego pobytu dzieci w przedszkolu; przekazanie podziękowań, 
wręczanie dyplomów; pożegnanie dzieci 6-letnich, wraczanie 
pamiątki z przedszkola; zabawa ruchowa Na do widzenia; 
poczęstunek, wspólne wykonywanie zdjęć pamiątkowych; 
pożegnanie; wręczenie przygotowanych wcześniej ulotek Rady na 
wakacje. Konkurs piosenek – śpiew, zbiorowy i indywidualny, 
piosenek poznanych od początku roku. 172 Punkty z obszarów 
podstawy programowej I 4, I 5, II 3, II 4, III 3, III 4, III 5, IV 2, IV 4, 
IV 5, IV 6, IV 7, IV 18 Cele ogólne • uświadamianie dzieciom 
wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania, • 



rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci, rozwijanie 
umiejętności czytania, • poszerzanie doświadczeń plastycznych, 
rozwijanie sprawności manualnej, • nabywanie odwagi w 
prezentowaniu innym swoich umiejętności. Cele operacyjne 
Dziecko: • zdaje sobie sprawę ze zbliżającej się chwili rozstania, • 
wypowiada się na określony temat, czyta proste teksty, • tworzy 
pracę plastyczną techniką malowania na gazie, • śpiewa piosenki, 
recytuje wiersze, tańczy. Przebieg dnia I • Koperta na moje prace 
plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej. Pakowanie swoich 
prac plastycznych z półek indywidualnych. Dla każdego dziecka: 
prace plastyczne i techniczne wykonane w ciągu całego roku, 
ołówek, arkusze szarego papieru, szablon koperty, nożyczki, klej. 
N. prosi dzieci o wyjęcie wykonanych w ciągu całego roku prac 
plastycznych i technicznych. Dzieci opisują prace, mówią, która 
praca podobała im się najbardziej i dlaczego. Następnie dzieci 
wykonują kopertę. Odrysowują na szarym kartonie szablon koperty, 
wycinają go po konturach i sklejają kopertę w odpowiednich 
miejscach. Pakują swoje prace do kopert. • Zabawy głoskami. 
Ćwiczenia słuchu fonematycznego. Dla każdego dziecka: 
wyprawka, karta B, nożyczki, kartka, klej, obrazki przedstawiające 
buraka, sowę, kosę, selera, cytrynę, cyrk. Dzieci przygotowują 
kartę B z wyprawki. 5-latki i 6-latki wycinają kartoniki z wyrazami z 
lukami, a 6-latki – brakujące litery. 6-latki uzupełniają luki w 
wyrazach odpowiednimi literami i odczytują wszystkie wyrazy. 
Dzieci 5-letnie dobierają odpowiednie obrazki do wyrazów. 
Wszystkie dzieci przyklejają obrazki na kartce z odpowiednimi 
wyrazami (dzieci 5-letnie wykonują zadanie z pomocą 6-latków). 
Na koniec określają pierwszą głoskę (5-latki) i ostatnią głoskę (6-
latki). • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 39 (przewodnik, cz. 5, s. 
152). II Zajęcia 1. Dużo już wiemy, dużo już umiemy – rozmowa 
połączona z zabawami integracyjnymi. • Powitanie zabawą Kto jest? 
Kogo nie ma? Wizytówki z imionami dzieci. W sali na ścianach (w 
różnych miejscach) N. rozwiesiła wizytówki dzieci. Dzieci 
swobodnie poruszają się po sali, podskakują, cieszą się, że 
jeszcze są razem w przedszkolu. Na umówiony sygnał szukają 
swojej wizytówki i ustawiają się pod nią. Sprawdzają, kto jest 
obecny tego dnia w przedszkolu. • Wprowadzenie zabawą Przekaż 
wiadomość. Dzieci stają w kole. Kładą prawą rękę na swoim lewym 
ramieniu, obracają głowę w lewą stronę, wykonują głęboki wdech i 
na wydechu wypowiadają sylabami do kolegi stojącego po lewej 
stronie rymowankę: Wakacje tuż-tuż, koniec przedszkola już. 
Zabawa toczy się do momentu, aż wszystkie dzieci przekażą sobie 
wiadomość. Słuchanie wypowiedzi, wypowiadanie się na podany 



temat Karta pracy, cz. 5, nr 91 Dzieci: − słuchają wypowiedzi 6-
latków, a potem mówią, czego one nauczyły się w przedszkolu. 
Dzieci: − czytają tekst samodzielnie lub z N. 173 • Zabawa w 
kontynuowanie opowiadania – Pewnego dnia Olek i Ada… Książka. 
Dzieci wraz z N. siedzą w kole. N. pokazuje książkę z bohaterami: 
Olkiem i Adą. Zastanawia się, czy dzieci pamiętają, jakie przygody 

przeżywali ci bohaterowie w ciągu całego roku. Proponuje zabawę. Pokazuje 
ilustrację i rozpoczyna zdanie: Pewnego dnia Olek i Ada... Dziecko siedzące z 
prawej strony N. patrzy na ilustrację, stara się podać dalszy ciąg przygody i 
kończy zdanie. N. pokazuje nowe ilustracje i wypowiada nowe zdania. Kolejne 
dzieci dopowiadają dalszy ciąg danej przygody. • Zabawa z zastosowaniem 
sylwet – Wspomnienia z przedszkola. Układanie rytmów i ich kontynuowanie. 
Dla każdego dziecka: karton formatu A3, wyprawka, wypychanka z sylwetami: 
bałwanka, jabłka, gruszki, grzybka, samochodu, kwiatu, słonia, gwiazdki, dinozaura, 

tulipana, serca. Dzieci pobierają od N. kartony formatu A3 i siadają przed nimi. 

Wypychają z wyprawki elementy i układają obok kartonów. Następnie N. pokazuje 

jeden element przedstawiający np. dinozaura. Dzieci odszukują ten element u siebie, 

nazywają go i opisują. Mówią, z jakim realizowanym tematem w ciągu roku im się 

kojarzy. N. kontynuuje zabawę, prezentując w ten sposób pozostałe sylwety: bałwanka, 

jabłka, gruszki, grzybka, samochodu, kwiatka, słonia, gwiazdki, tulipana, serca. 

Następnie N. proponuje zabawę w układanie szlaczków. Dzieci dobierają się w 4-

osobowe zespoły. Łączą kartony. N. przyczepia na tablicy sylwety, np.: bałwanka, 

jabłka, gruszki i grzybka. Dzieci układają sylwety na dywanikach i kontynuują 

zaproponowany wzór. N. sprawdza poprawność wykonania zadania, po czym dzieci 

zdejmują elementy z dywanika. N. zachęca dzieci do proponowania innych rytmów. 

Chętne dzieci mówią sylabami nazwy kilku sylwet (do 5, 6 nazw). Pozostałe dzieci 

układają sylwety w danej kolejności, po czym kontynuują rytm. • Zabawa ruchowa w 

kole – Brawo dla tych, którzy... N. wypowiada zdania. Dzieci, które samodzielnie 

potrafią wykonać daną czynność, szybko zamieniają się miejscami w czasie 

wyklaskiwania do sześciu. Przykłady zdań: Brawo dla tych, którzy... potrafią już 

wycinać nożyczkami, znają wszystkie pory roku, samodzielnie się ubierają. • Praca w 

zespołach. Dzieci dzielą się na dwa zespoły: 5-latków i 6-latków. Karta pracy, cz. 5, nr 

92 Dzieci: − obserwują zabawę/grę starszych kolegów i koleżanek, a następnie 

dołączają do nich. Dzieci: − grają z kolegą w grę. Zajęcia 2. Moje wspomnienie z 

przedszkola – zajęcia plastyczne. • Powitanie zabawą Kto lubił w przedszkolu... 

niech... Dzieci stoją w kole. N. mówi: Kto lubił w przedszkolu… słuchać o 

przygodach Olka i Ady, oglądać książki, rysować, rozwiązywać zadania, ćwiczyć z 

innymi, niech zaklaszcze w dłonie. Zabawa trwa tak długo, aż wszystkie dzieci 

poczują się powitane. • Zabawa Dokończ zdanie. Mała piłka. N. turla do dzieci 

piłeczkę. Rozpoczyna zdania, a dzieci kolejno je kończą, np. W przedszkolu nie 

lubiłem… W przedszkolu czułem się… Do przedszkola chodziłem z… • Praca z 

zeszytem Wymyślanki-nazywanki. Swobodne rozmowy. Zeszyt Wymyślanki-

nazywanki. N. przypomina dzieciom o wspólnych zabawach, spacerach i zajęciach 

podczas całego roku w przedszkolu. Pokazuje zeszyt Wymyślanki-nazywanki. Chce 

sprawdzić, ile dzieci zapamiętały wymyślonych przez siebie słów. Odczytuje zapisane 

wyrazy. Dzieci przypominają sobie, co oznaczały te nazwy. N. pyta dzieci, która 

nazwa podoba im się najbardziej. Dzieci wypowiadają się swobodnie i uzasadniają 

swoje zdanie. • Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań. Książka (s. 96) dla 

każdego dziecka. Dzieci otwierają książki na stronie 96. Oglądają ilustrację i 



opowiadają o tym, co przedstawia. Następnie dzieci 6-letnie czytają krótki tekst 

umieszczony na ilustracji. Wszystkie dzieci odpowiadają na pytania pomocnicze 

dotyczące postaci, ich ubioru i emocji. N. uświadamia dzieciom, że zbliża się chwila 

rozstania, nadchodzi czas wakacji, a po wakacjach dzieci 6-letnie pójdą do szkoły. 174 

• Zabawa ruchowa Moja ulubiona zabawa. N. prosi chętne dziecko o zaproponowanie 

swojej ulubionej zabawy z przedszkola. N. przeprowadza tę zabawę. • Ćwiczenie 

relaksacyjne. Odtwarzacz CD, nagranie muzyki relaksacyjnej. N. zachęca dzieci do 

wspomnień dotyczących przedszkola. Włącza nagranie muzyki relaksacyjnej. Dzieci 

kładą się na dywanie i w ciszy wspominają wspólne zabawy z koleżankami i kolegami. 

• Planowanie pracy Moje wspomnienie z przedszkola (techniką malowania na gazie), 

wykonywanie pracy. Dla każdego dziecka: sztywny karton w formacie A3 z 

przyczepioną zszywkami gazą, pojemniki, gęste farby plakatowe (najlepiej farby 

akrylowe), pędzel, mokre ściereczki. N. zachęca dzieci do przedstawienia swojego 

najlepszego wspomnienia z przedszkola w pracy plastycznej. Proponuje, aby 

zamieniły się w malarzy i wykonały prawdziwy obraz. Przypomina o zawarciu w 

pracy jak największej liczby szczegółów, rozplanowaniu elementów na całej 

powierzchni kartki. N. rozdaje dzieciom sztywne kartony formatu A3 z umocowaną 

gazą. Dzieci: − mieszają kolory, − nakładają pędzlem gęstą farbę na karton z gazą. • 

Wystawa i omówienie prac. Prace wykonane przez dzieci. N. z pomocą dzieci 

organizuje wystawę prac. Zachęca do podzielenia się wrażeniami towarzyszącymi 

dzieciom podczas jej wykonywania. Dzieci wypowiadają się na temat prac i odgadują, 

o jakie wspomnienie chodzi. N. odkłada prace do wysuszenia. Następnie dziękuje 

dzieciom za udział w zajęciach. Zabawy na świeżym powietrzu • Spacer. Pożegnanie 

drzewa wybranego we wrześniu do całorocznej obserwacji. N. wyjaśnia dzieciom cel 

wycieczki. Dzieci podczas marszu uważnie obserwują mijane drzewa. Odnajdują 

drzewo, które wybrały do obserwacji przez cały rok. Przypominają sobie jego wygląd 

o każdej porze roku. Porównują je z wyglądem innych drzew znajdujących się 

nieopodal. • Nasze ulubione zabawy w ogrodzie. Wspólne zabawy według propozycji 

dzieci. Zabawy swobodne balonami. Sprzęt sportowy, balon dla każdego dziecka. N. 

przeprowadza zabawy według propozycji dzieci. Na koniec wspólnych zabaw N. 

wręcza każdemu dziecku balon na sznurku. Dzieci bawią się balonami. Obserwują, jak 

porusza się balon na wietrze. • Wykonywanie czynności porządkowych: zgarnianie 

piasku do piaskownicy, zebranie foremek i łopatek w wyznaczone miejsce, 

wyrzucenie śmieci do koszy. Łopatki, foremki, grabie, kosze. Wykonywanie 

czynności porządkowych: zgarnianie piasku do piaskownicy, zebranie foremek i 

łopatek w wyznaczone miejsce, wyrzucenie śmieci do koszy. III • Zabawa ruchowa 

Razem w podróż, z wykorzystaniem krzesełek. Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej 

muzyki, krzesełka z naklejonymi wizytówkami dzieci. N. włącza nagranie muzyki. 

Wyznacza dziecko (maszynistę), które wybiera krzesełko z naklejonym swoim 

imieniem i ustawia je na środku sali. Kolejne dzieci, gdy usłyszą pierwszą głoskę 

swojego imienia, dostawiają swoje krzesełka, tworząc pociąg. Na koniec wspólnie 

śpiewają piosenkę, np. Jedzie pociąg z daleka. • Zorganizowanie uroczystości z okazji 

zakończenia roku przedszkolnego: powitanie gości; zaprezentowanie krótkiego 

programu artystycznego; obejrzenie prezentacji multimedialnej z całego pobytu dzieci 

w przedszkolu; przekazanie podziękowań, wręczenie dyplomów; pożegnanie dzieci 6-

letnich, wręczenie pamiątki z przedszkola; zabawa ruchowa Na do widzenia; 

poczęstunek, wspólne wykonywanie zdjęć pamiątkowych; pożegnanie; wręczenie 

przygotowanych wcześniej ulotek Rady na wakacje. Prezentacja multimedialna lub/i 

kronika grupy, nagrania lub zapisy na kartce na temat: Gdzie najchętniej wybrałbym 

się na wakacje?, podziękowania, dyplomy, pamiątki – kolorowe łódeczki z życzeniami, 



bębenek, poczęstunek, aparat fotograficzny, ulotki Rady na wakacje, prace plastyczne, 

karty pracy, cz. 5, nr 79 (5-latek), nr 95 (6-latek). 175 Przebieg • Powitanie rodziców. 

• Oglądanie przez rodziców przygotowanego programu artystycznego: I część: 

recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek. II część: jeśli jest możliwość, 

przedstawienie prezentacji multimedialnej z całego pobytu dzieci w przedszkolu lub/i 

kroniki grupy (jeśli była prowadzona). • Odsłuchanie nagrania na temat: Gdzie 

najchętniej wybrałbym się na wakacje? • Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę 

w ciągu całego roku szkolnego. Wręczenie dyplomów (wcześniej wypisanych i 

podpisanych przez dyrektora, opatrzonych pieczęcią i logo przedszkola). • 

Przekazanie rodzicom podziękowań za przybycie i współpracę. Wręczenie dyplomów 

dla najaktywniejszych rodziców. • Pożegnanie dzieci 6-letnich przez ich młodszych 

kolegów i młodsze koleżanki. Recytacja przygotowanego wcześniej wierszyka. 

Wręczenie przygotowanej przez 5-latki pamiątki z przedszkola – kolorowej łódeczki z 

życzeniami. • Zabawa ruchowa Na do widzenia. Dzieci maszerują przy dźwiękach 

bębenka. W czasie przerwy w muzyce żegnają się z koleżankami i kolegami z grupy w 

wybrany przez siebie sposób (np.: kłaniając się, podając sobie rękę, mówiąc: cześć, 

dzień dobry). Każde dziecko powinno pożegnać się z jak największą liczbą dzieci. • 

Konkurs piosenek – śpiew, zbiorowy i indywidualny,  piosenek poznanych od 

początku roku. • Poczęstunek. • Wspólne wykonywanie zdjęć pamiątkowych z 

wychowawcami i dyrektorem przedszkola. • Pożegnanie. Wręczenie przygotowanych 

wcześniej ulotek Rady na wakacje oraz prac plastycznych i kart pracy. Zachęcanie do 

oprawienia pracy na temat wspomnień z przedszkola w ramkę. 176 Projekt Sport 

Poniższe scenariusze zawierają ciekawe propozycje aktywności i elementy 

strukturalne projektu (siatka wiedzy, pytania, badanie, podsumowanie). Pozwalają 

zagospodarować pięć dni zajęć w przedszkolu, wykorzystując elementy metody 

projektów. Cele ogólne projektu: • budowanie wiedzy na temat sportu i różnych 

dyscyplin sportowych, • rozwijanie zainteresowania sportem, • uświadamianie 

korzyści zdrowotnych płynących z aktywnego spędzania czasu wolnego, • nabywanie 

umiejętności samodzielnego i bezpiecznego organizowania sobie czasu wolnego w 

przedszkolu i w domu, • zachęcanie do aktywności ruchowej i uprawiania sportu, • 

poznawanie sylwetek znanych Polaków. Czas realizacji: tydzień. Czerwiec, tydzień 4 

Dzień 1 Przykładowy zapis w dzienniku I. Zainteresowanie tematem olimpiad 

sportowych. Prezentowanie symboli olimpijskich. Układanie symbolu olimpijskiego 

według wzoru. Wywiad na temat sportu. Ćwiczenia poranne – zestaw nr 40. II. 

1.Budowanie siatki pytań. Cele: określanie, co interesuje dzieci i czego chciałyby się 

dowiedzieć o sporcie, wzbogacanie wiadomości na temat wybranych dyscyplin 

sportowych. 2. Piłki w grze – zabawy badawcze. Cele: rozwijanie umiejętności 

prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków. Zabawy na świeżym 

powietrzu: zabawa ruchowa ćwicząca orientację i refleks – Uciekająca piłka. 

Gromadzenie dostępnych w ogrodzie patyków. Układanie z nich drogi i pokonywanie 

jej w sposób określony przez N. III. Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skok po 

medal. Zabawa Zrób to co ja – kształtowanie pamięci ruchowej. Odnajdywanie w 

gazetach i w czasopismach obrazków przedstawiających ludzi aktywnie spędzających 

swój czas wolny. Wykonanie albumu Propozycje na spędzanie czasu wolnego. 

Ćwiczenia intonacyjne Dbam o zdrowie. Punkty z obszarów podstawy programowej I 

4, I 5, III 2, III 3, III 4, IV 2, IV 4, IV 5, IV 8, IV 12 Cele ogólne • określanie, co 

interesuje dzieci i czego chciałyby się dowiedzieć o sporcie, • wzbogacanie 

wiadomości na temat wybranych dyscyplin sportowych, • rozwijanie umiejętności 

prowadzenia wnikliwych obserwacji i formułowania wniosków. Cele operacyjne 

Dziecko: • samodzielnie formułuje pytania dotyczące wiadomości, które chciałoby 



pozyskać, • rozpoznaje i nazywa dyscypliny sportowe, w których jest wykorzystywana 

piłka, • aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych, formułuje poprawne wnioski. 

W pierwszym dniu projektu odbywają się zajęcia wprowadzające w jego tematykę. 

Dzieci dyskutują, yły wyborca PiS 
6 godzin temu 

Niezrealizowane obietnice Dudy: 

1 Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. złotych. Miało to się stać w 2015 roku, 

aby nowe przepisy mogły zacząć funkcjonować od 2016 roku; 

2 Przewalutowanie kredytów we frankach tak, by były spłacane po kursie z dnia ich 

zaciągnięcia; 

3 Bezpłatne przedszkola; 

4 Gabinety stomatologiczne i lekarskie w każdej szkole; 

5 Wyższe emerytury i renty; 

6 Zwolnienie emerytów z podatku dochodowego; 

7 Likwidacja śmieciówek oraz "patologicznego" samozatrudnienia; 

8 Powrót 22% stawki VAT; 

9 Program uruchomienia biliona 400 mld zł na inwestycje łącznie z funduszami 

europejskimi; 

10 Likwidacji NFZ; 

11 Podniesienie pensji pielęgniarkom; 

12 Leków refundowanych w stałej cenie 8-9 zł; 

13 Wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników; 

14 Podnoszenie podatków dla najlepiej zarabiających; 

15 Likwidacja VAT na ubranka; 

16 Zakaz prywatyzacji lasów państwowych wpisany do konstytucji. 

I jeszcze słowa prezydenta Dudy "Jeżeli do 31 grudnia kwota wolna od podatku nie 

zostanie zrealizowana w wymiarze 8 tys. zł, to moja prezydentura nie będzie nic warta". 
Odpowiedz 

Pokaż odpowiedzi (2) 
Zgłoś 

stp 

6 godzin temu 

Jak ktoś się c 

przedstawiają problemy do rozwiązania,ia na 17 06 2020r 


