
Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  

Nauczanie zdalne  

Grupa straszaków 

 26.06.2020 

 

Temat: Witaj, letnia przygodo! 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 

1.  „Szkoła jazdy konnej” – zabawa ruchowa z podskokami. Rodzic stoi na środku, 

dzieci poruszają się po obwodzie koła, wykonując polecenia: trucht, galop, kolana 

w górze, podskoki –niskie, wysokie, jak najwyższe itp. Dzieci wykonują podskoki 

naprzemienne.  

 

2.  „Góry czy może morze?” – oglądanie widokówek, folderów turystycznych 

z miejscowości polskich i zagranicznych, opisywanie, co przedstawiają. 

Z przygotowanego zbioru pocztówek i folderów dziecko wybier jednen egzemplarz, 

ogląda, opisuje, co widzi na zdjęciu, pokazuje innym i odkłada na miejsce. Kiedy 

dziecko opisze już swój obrazek, wybiera z przygotowanego zbioru pocztówki 

przedstawiające kolejno miejsca: w których już było, które odwiedzi w tym roku, 

które chciałoby zobaczyć, i krótko uzasadnia swój wybór. 

 

 

3. „Dokąd na wakacje?” – rozmowa o wakacyjnych planach, zwrócenie uwagi na 

poprawność gramatyczną wypowiedzi – czas przyszły czasowników. Rodzic przebiera 

się za dziennikarza. Przedstawia się dziecku, np. w ten sposób: Dzień dobry. 

Nazywam się Ania Mikrofonik i pracuję w gazecie „Cudowne wakacje”. Przyszłam 

przeprowadzić z Tobą wywiad. Chcę, abyś opowiedział mi o swoich wakacyjnych 

planach. Aby was ośmielić, opowiem pierwsza. Rodzic opowiada dziecku o własnych 

planach wakacyjnych (lekko akcentując czasowniki w czasie przyszłym). Następnie 

dziecko, udzielają „dziennikarce” wywiadu.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


4. “Po łące biega lato” – zabawa ruchowa przy piosence. Dzieci spacerują w dowolnych 

kierunkach przy akompaniamencie melodii piosenki (wersja instrumentalna). Na 

przerwę w muzyce i hasło rodzica reagują odpowiednim ruchem:  

 

Stop – dzieci naśladują zerwanie kwiatka i wąchanie go. 

 Bęc – kładą się na podłodze i odpoczywają.  

Już – ilustrują ruchem i głosem pszczoły 

 

5. “Lato wreszcie!” – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej  

 

Lato wreszcie!  
 

Już walizki w bagażniku, 

 Torba, plecak, pięć koszyków… 

 Czy na pewno wszystko mamy?!  

Bo za chwilę wyjeżdżamy! 

 

 Tata już przy kierownicy, 

 Denerwuje się i krzyczy. 

 Szkoda przecież każdej chwili!  

– Jedźmy w końcu, moi mili! 

 

 Lato, lato wreszcie, 

 Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 Wszyscy więc wsiadają prędko: 

 Dziadek Władek z wielką wędką,  

 

Babcia z kotem,  

pies nasz, Ciapek, 

 Mama (niosąc stos kanapek),  

Moja siostra z parasolką 

 I braciszek z deskorolką, 

  

Potem ja z piłkami dwiema…  

Lecz już dla mnie miejsca nie ma!  

Lato, lato wreszcie, 

Czy będziemy siedzieć w mieście? 

 

 Tata mówi:  

– Nie ma strachu, 

 Jeszcze miejsce jest na dachu. 

 Więc mi trochę zrzedła minka: 

 – Ja... na dachu? Ja… dziewczynka? 

 

 Tata tylko kręci głową:  

– Co za pomysł, daję słowo?! 

 Oj, córeczko moja mała, 

 Coś ty sobie ubzdurała?! 

 Lato, lato wreszcie, 

 



Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 Już na dachu stos bagaży,  

A ja uśmiech mam na twarzy.  

Siedzę sobie obok mamy,  

No i wreszcie wyjeżdżamy!  

 

Słońce nam wskazuje drogę 

 – Już doczekać się nie mogę!  

Wiem, że w dali na nas czeka 

 Las szumiący, łąka, rzeka…  

 

Lato, lato wreszcie, 

 Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

 Urszula Kozłowska  

 

Rodzic rozmawia z dziećmi o wydarzeniach opisanych w wierszu.  

Przykładowe pytania:  

– Kto opowiada nam o swoim wyjeździe?  

– Jakie bagaże mieli ze sobą bohaterowie?  

– Do jakiego pojazdu wsiadali?  

– Czy dla wszystkich wystarczyło miejsca? 

 – Jaka była pora roku? 


