
Sówki 

15.06.2020 – 19.06.2020 

 

DODATKOWE LINKI: 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu 

tygodniowego. 

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Pożegnania nadszedł czas” 

(kontynuacja tematu) 

Dzień 1 karty pracy część 4 str. 78, karty pracy liczby i litery część 2 str. 80 

 

• Powtórzenie piosenki z ubiegłego tygodnia „ Hej przedszkole ukochane” 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

 

 

1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki 

A ty już kończysz swe siedem lat 

Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 

I zaraz ruszysz dalej w świat 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 

2. A kiedy czerwiec jak woda płynie 

Na dworze lata nadchodzi dzień 

Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 

Przedszkole właśnie kończy się 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

 

3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę 

Bo po wakacjach nie wrócisz już 

Wspominaj często przedszkolne progi 

By miłych wspomnień nie krył kurz. 

 

Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 

Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


• Zabawa badawcza „Dlaczego czeręśnie pękają?” 

Potrzebne materiały: kilka czereśni całych i popekanych. rabarbar, woreczek foliowy, 

miska z wodą.  

1. Wyjaśnienie dziecku, dlaczego kiedy pada deszcz, dojrzewające owoce pękają.                                     

2. Oglanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu , przeznaczenia; zwracanie uwagi na 

czerwoną skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabrbaru mają charakterystyczny 

kształt. 

3. Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do miski 

z wodą. Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka z 

rabarbarem z wody (rabarbar wyjety z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, ma 

nadal równe, całe końce; natomiast ten wyjety z wody jest na końcach popękany                 

i zwinięty). To efekt wchłaniania wody. Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. 

Właśnie dlatego rabarbar pęka na końcach i się zwija. Podobne zjawisko moża 

zaobserwować również u innych owoców. Czereśnie, kiedy są już dojrzałe  i pada 

na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ znajdujący się pod skórką chłonie jak 

gąbka krople wody, które padają na skórkę. Owoc zwiększa więc swoją objętość. 

Skórka natomiast nie zachowuje się jak nadmuchiwany balon, nie rozciąga się                     

 i dlatego pęka. Podobnie jak czereśnie pękają również wiśnie, sliwki i agrest. 

 

 

 



• Słuchanie piosenki zespołu Czereśnie pt. „Owoce” 

https://www.youtube.com/watch?v=swRoxaZ4W30 

 

 

Dzień 2 ćwiczenia w książce str. 94 – 95 czytanie tekstu o wakacjach i wakacyjnych rad 

Olka i Ady 

• Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej „Pożegnanie przedszkola” 

 

Lato się śmieje, czas na wakacje! 

Pa, pa, zabawki! Żegnaj predszkole! 

Zawsze będziemy o was pamiętać, 

stawiając krzywe literki w szkole. 

 

Starszak potrafi: 

budować wieżę, 

rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę, 

układać puzzle,  

kroić warzywa, 

wie, że się pokłuć może 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 

https://www.youtube.com/watch?v=swRoxaZ4W30


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. 

 

Cmok dla maluchów. 

Trochę nam smutno…Pa, pa przedszkole! 

Lec czy będziemy mogli tu wrócić, 

gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…? 

 

• Zachęcam do  ruchu - wykonajcie układ taneczny Zumba  dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48 

 

 

 

ZAKOŃCZYLIŚMY PRACĘ W KARTACH PRACY, 

ZREALIZOWALIŚMY  MATERIAŁ WEDŁUG 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ. 

Na kolejne dni przesyłam dodatkowe ćwczenia, które można 

wydrukować i wykonać. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48


 

 

 



 

 
 



 



 


