
 

Piątek 26.06.2020r. 
 
Temat tygodnia: Czas pożegnania. 
 
Przebieg dnia: 
 
1. powitanka – rozruszanka Taniec Zygzak 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 
 

2. Porządkowanie swoich półek indywidualnych. 
 
3. Rozmowy indywidualne na temat kończącego się roku szkolnego.  
 
4. Suchanie wiersza Agaty Widzowskiej Pożegnanie przedszkola. 
 
Lato się śmieje, czas na wakacje! 

Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole!  

Zawsze będziemy o was pamiętać,  

stawiając krzywe literki w szkole.  

Starszak potrafi:  

budować wieże,  

rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę,  

układać puzzle,  

kroić warzywa,  

wie, że się pokłuć można w pokrzywach.  

Zna pory roku,  

kierunki świata,  

wie, że na miotle nie da się latać,  

sam się ubiera,  

buty sznuruje,  

mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”.  

Umie zadzwonić  

na pogotowie,  

wie, że się nie da chodzić na głowie,  

zasady ruchu zna doskonale  

i po ulicy nie biega wcale.  

Lubi teatrzyk,  

śpiewa piosenki, 

wie, czym się różni słoń od sarenki, 

pieluch nie nosi ani śliniaka.  

To są zalety dziecka starszaka. 

Kwiatek dla pani. 

Cmok dla maluchów.  

Trochę nam smutno… 

Pa, pa, przedszkole!  

Lecz czy będziemy mogli tu wrócić,  

gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…?  

 

5. Recytowanie wiersza Agaty Widzowskiej (z opowiadania Pocieszajki dla maluchów).  
 
Nie płaczcie, kochani,  

gdy nas tu nie będzie,  

nasz wesoły uśmiech zostawimy wszędzie,  

a gdy po wakacjach znajdziemy się w szkole,  

będziemy wspominać kochane przedszkole!  



 
6. Śpiewanie piosenki Niech żyją wakacje  
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 
 

Ref. Niech żyją wakacje  

Niech żyje pole, las  

I niebo i słońce  

Wolny swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka  

i kajak i skakanka,  

będziemy grać w siatkówkę  

od samiutkiego ranka.  

Gorące złote słońce,                                                                                                                                                                                     

na ciemno nas opali,                                                                                                                                                                                     

w srebrzystej, bystrej rzece,                                                                                                                                                             

będziemy się kąpali. 

Ref. Niech żyją wakacje  

Niech żyje pole, las  

I niebo i słońce  

Wolny swobodny czas. 

6. Czytanie z pomocą R., tekstu Wakacyjne rady Olka i Ady.  

Książka Nowe przygody Olka i Ady s. 95 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-

ks/mobile/index.html?fbclid=IwAR2DgiZFDJEHpNiLR56zVNB6woYwXELT2rf5rCZUdssCR_40vZZX0fO5KrM#p=87 

 Dodatkowo wakacyjne zadania dla chętnych: 

Wytnij i uporządkuj obrazki do 3 plansz: niebo, polana, woda; 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 


