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DODATKOWE LINKI: 

1. https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-10/ 

2. https://szaloneliczby.pl/prawa-lewa/ 

3. https://learningapps.org/8218070 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu 

tygodniowego. 

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Pożegnania nadszedł czas” 

 

Dzień 1 karty pracy część 4 str. 72, karty pracy liczby i litery część 2 str. 78-79 

• Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Pocieszajki dla maluszków” 

 

Ada była bardzo dumna z tego, że po wakacjach pójdzie do 

szkoły. Będzie miała kolorowy plecak, a w nim książki, zeszyty                            

i piórnik z przyborami. Bardz chciała się nauczyć samodzienie 

czytać,bo obiecała Olkowi, że w przyszłości to ona przeczyta mu bajkę 

na dobranoc, a nie odwrotnie. 

Na zakończenie ostatniego roku w przedszkolu zaproszono 

wszystkich rodziców, a młodsze grupy zadbały o niespodzianki: 

zaśpiewały pożegnalne piosenki i wręczyły starszakom samodzielnie 

przygotowane sadzonki drzewek szczęścia w małych doniczkach.  

 Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatrlnym dla 

maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i niczego nie potrafił 

robić samodzielnie: nie umiał sam jeść, ubierać się, wiązać 

sznurowadeł i budować domku z drewnianych klocków. Nie wiedział 

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-10/
https://szaloneliczby.pl/prawa-lewa/
https://learningapps.org/8218070


nawet, że przed jedzeniem trzeba myć łapki, ani nie znał słów: „proszę, 

dziękuję, przepraszam”. Ten miś musiał się wszystkiego nauczyć                      

w przedszkolu, a dzieci mu w tym pomagały. 

 Był to teatrzyk kukiełkowy, w którym Ada przedstawiała postać 

dziewczynki o imieniu Basia. Tomek trzymał kukiełkę niedźwiadka,                

a Basia uczyła misia, jak należy myć łapki. 

- O! Popatrz misiu, 

 tu jest łazienka, 

 wodą się zmywa 

 farbę na rękach, 

 a Ty masz łapki 

 całe w powidłach, 

 więc musisz uzyć wody i mydła! 

 Piotrek, Janek i Paweł poruszali kukiełkami zielonych żabek i śpiewali 

piosenkę: 

 Kum, kum, kum! 

 Rech, rech, rech! 

 Było przedszkolaków trzech. 

 Hopsa w lewo! 

 Hopsa w prawo! 

 Skaczą zwinnie. Brawo! Brawo! 

 Ucz się, misiu, z nimi ćwicz, 

 skacz i do dziesięciu licz! 

 Tu następowała wyliczanka do dziesięciu: jeden, dwa, trzy, 

cztery, pięć i tak dalej… 

Potem na scenie pojawiły się symbole pór roku: słońce, bałwanek, 

kasztany i skowronek. Dzieci z młodszych grup doskonale wiedziały, 

które symbolizują wiosnę, lato, jesień i zimę. Na zakończenie 



przedstawienia wszystkie starszaki ukłoniły się pięknie                                            

i wyrecytowały: 

  

 - 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! 

 

Młodszym dzieciom bardzo podobało się przedstawienie, a po 

spektaklu wszyscy chcieli obejrzeć z bliska kukiełki. Ada stanęła pod 

oknem i przyglądała się swoim koleżankom i kolegom. Z jednej strony 

cieszyła się na myśl o szkole, z drugiej jednak czuła, że będzie tesknić. 

- Trochę mi smutno – powiedziała do Kasi. 

- Mnie też- odpowiedziła dziewczynka . – Nauczyłam się tutaj pisać 

swoje imie: KASIA-  przeliterowała. 

- A ja się nauczyłam sama korzystać z łazienki, bo jak byłam mała, to 

nie umiałam spuszczać wody – dodała Ada. 

- Piotrek mi pokazał, jak bezpiecznie zjeżdżać ze zjeżdżalni i wspinać 

się po drabinkach. 

- Mnie też! 

- I umiemy już rozpoznawać kształty: kółka, trójkąty, prostokąty                      

i kwa…kwa…- zająkneła się Kasia. 

- Kwadraty – dokończyła Ada. 

- Tak! Kwadraty! 

- I co jeszcze? 

- Pani pokazała nam, jak się kroi warzywa, tak żeby się nie skaleczyć. 

- I już umiemy same zrobić sałatkę z majonezem – odparłą z dumą 

Ada.  



- A pamiętasz, jak lepilyśmy pączki z piasku do naszej cukierni? 

Tomek ugryzł jednego i pani kazała mu szybko wypłukać buzię. 

- Cha, cha! Nigdy tego nie zapomnę. 

- I piekliśmy ciasto na Dzień Mamy, a wyszedł nam zakalec! 

- Pamiętam. Pani polała go rozpuszczoną cekoladą i powiedziała, żę 

takie ciasto jada się we francji. 

- Było bardzo dobre. Wszyscy prosili o dokładkę. 

Dziewczynki wymieniły jeszcze wiele wesołych wspmnień i obiecały 

sobie, że będą odwiedzać swoje przedszkole i ulubioną panią. 

Pożegnały się z innymi dziećmi, z kucharkami, panem „złotą rączką”, 

który potrafił naprawić każdą rzecz. 

Przed wyjściem z przedszkola Ada położyła coś ukradkiem w swojej 

szfce w szatni. 

- Co tam zostawiłaś? – zastanawiała się mama. 

- Zostawiłam pudełko z pocieszajkami. 

- A co to są pocieszajki? 

- To są kolorowanki ze zwierzątkami. Powiedziałam pani, że jak jakiś 

maluch będzie płakał, to może mu dać taką kolorowankę i poprosić, 

żeby pomalował smutne zwierzątko. 

Ja też kiedyś płakałam za Tobą w przedszkolu i wtedy pomalowałam 

krowę na żólto. Świeciła jak słońce i od razu mi było lepiej. 

- To wspaniały pomysł – mama spojrzała z podziwem na Adę i mocno 

ją przytuliła. 

- Pa, pa! Przedszkole! – powiedziałą Ada. – Kiedyś Cię odwiedzę. 

 

            

• Rozmowa na temat opowiadania: 

- Co przygotowała grupa Ady na pożegnanie przedszkola? 

- Co przygotowali młodsi koledzy?  

- Co robiły Ada i Kasia? 

- Kogo pożegnała Ada? 

- Co to były pocieszajki Ady? 



- Gdzie je zostawiła? 

 

 

 

• Wspominanie przez dzieci tego, co zapamiętały z pobytu w przedszkolu 

 

• Kilka pomysłów na zabawy ruchowe w ogrodzie. 

 

1. Sznurek parzy, sznurek to ścieżka.  

Kładziemy na podłodze sznurek. Wymyślamy różne sposoby poruszania się z jego 

wykorzystaniem: chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem, przeskakiwanie 

przez sznurek przodem i tyłem, przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub 

z nogi na nogę. 

 

2. Zabawy z piłkami 

A) Trafianie piłką do pojemnika na pranie, do wiaderka itp. Rzucanie prawą, lewą                       

i obiema rękami.  

B) Toczenie piłeczki pingpongowej oddechem. Dziecko poruszając się na czworaka 

dmucha w piłeczkę, popychając ją w wyznaczonym kierunku.  

C) Podawanie sobie piłki nogami – minifutbol  

3. Slalom na różne sposoby  

Ustaw slalom, układając na podłodze w linii prostej np. papierowe lub plastikowe 

kubeczki albo butelki (mogą to być też zgniecione zapisane kartki papieru). Poproś 

dziecko, aby pokonywało slalomem przeszkody w różny sposób: na czworaka, na 

czworaka tyłem, na jednej nodze, tyłem na stojąco, idąc w kucki, skacząc jak zając itd. 

Dziecko może spróbować pokonać slalom z zawiązanymi oczami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 karty pracy część 4 str. 73, 74 

• Ćwiczenia w liczeniu 

 

 



 

 

• Utrwalenie nazw miesięcy na podstawie fragmentu wiersza Krystyny Datkun – 

Czerniak „Rok”. Podczas recytacji wiersza przez Rodzica, (Rodzic) wypowiada 

nazwy bezgłośnie, poruszając samymi ustami. Dziecko podaje głośno nazwy 

miesięcy w odpowiedniej formie. 

 

W styczniu Nowy Rok przychodzi, 

często mrozem grozi. 

W lutym czyni tak samo. 

W marcu bywa jak w garncu. 

Kwiecień z majem 

W zieleni skąpane. 

Czerwiec obiecuje 

radości wiele, bo 

- moi przyjaciele-  

lipiec i sierpień to wakacji czas. 

Wrzesień i październik 

Zmieniają kolory ziemi. 

W listopadzie 

Smutek na drzewach się kładzie. 

A w grudniu zmęczony pracą Stary Rok. 

Żegna się i …. Zaprasza Nowy Rok. 

 

• Nauka piosenki pt. „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 

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


 

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 

 

Dzień 3 karty pracy część 4 str. 75, 76, 77 

• Gra losowa z zastosowaniem kostki „Zapłata” 

Potrzebne materiały: patyczki lub inne drobne przedmioty (po 12 dla każdego 

uczestnika gry), kostka do gry. 

 

Uczestnicy gry siadają w kole, otrzymują po 12 patyczków lub innych drobnych 

przedmiotów, które będą stanowiły piniądze w grze. Kolejno rzucają kostką. Jeżeli 

kostka wskaże jedynkę, muszą zapłacić swojemu sąsiadowi po prawej stronie jeden 

patyczek , jeżeli dwójkę – płacą sąsiadowie po lewej stronie. W przypadku trójki                       

i czwórki uczestnicy gry wpłacają po jednym patyczku do kasy na środku koła. Jeśli 

kostka wskaże piątkę, zabierają z kasy jeden patyczek, a jeśli szóstkę – dwa patyczki. 

Ten uczestnik gry, który nie ma już żadnych piniędzy (patyczków), nie rzuca kostką, 

dopóki ich nie otrzyma. Wyhrywa osoba, która po upłwie ustalonego czasu ma 

najwięcej patyczków w ręce. 

 

• Dokończ zdanie… 

 

- W przedszkolu lubiłem\lubiłam… 

- W przedszkolu nie lubiłem\ nie lubiłam… 

- W przedszkolu czułem się\ czułam się… 

- Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu roku) w przedszkolu. 



 

• Ogladanie zdjęć wykonanych podczas uroczystości, wycieczek, ciekawych zajęć                       

w przedszkolu. Zdjęcia dostępne na stronie naszej szkoły http://www.spliszki.pl 

 

• Rysowanie tego, co podobało się dziecku w przedszkolu.  

 

 

 

http://www.spliszki.pl/

