
Drodzy Rodzice!  

 To już ostatnia porcja zabaw i zajęć z dziećmi, w tym roku szkolnym. 

Zapraszam do dalszej współpracy. Zasady funkcjonowania zdalnego nauczania 

w Oddziale Przedszkolnym  są wszystkim doskonale znane.  Jak do tej pory, 

szczegółowe scenariusze zajęć,  zabaw i  ćwiczeń będę przekazywać, przez 

Messengera, na utworzonej konwersacji  grupowej  „ Przedszkole 19/20” lub 

prześlę  pocztą elektroniczną na podany przez rodziców adres  e-mail. Materiały 

te proszę  wykorzystać  w całości lub we fragmentach. Można je też dowolnie 

modyfikować wg inwencji Rodzica  i możliwości psycho - fizycznych dziecka. 

Zachęcam również do wykorzystywania,  w zabawach  z dziećmi, przesyłane 

przez  Panią Angelikę Skowron  materiały  i propozycje,  ciekawe ćwiczenia, 

pomoce, zdjęcia, piosenki czy filmy. Wytwory pracy dzieci należy gromadzić                      

w oddzielnej teczce. Nadal zachęcam, aby pokazywać osiągnięcia i sukcesy 

dzieci, i jeżeli macie taką możliwość przysyłajcie ciekawe prace dzieci  w formie 

zdjęcia lub skanu  przez Messengera, za pomocą poczty elektronicznej lub 

MMS-em.  

 

Tematyka zajęć: 

Tydzień XII 

Krąg tematyczny: Wakacyjne podróże. 
 
08.06.2020 

Dzień 1  Mały miś i prawa dziecka – Mali przedsiębiorcy, czyli kilka słów                         
o pracy. 
 
Zajęcia: Mali przedsiębiorcy – projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej 

literatury”  

Cele główne 
• przekazanie dzieciom wiedzy dotyczącej tego, czym są pieniądze, do czego służą i skąd się 
je bierze, konieczność oszczędzania pieniędzy,                                                                                                                 
• wzbogacanie słownictwa,                                                                                                                                                                  
• uświadomienie przedszkolakom prawa dzieci  do realizacji ich planów  zawodowych, prawa 



do nauki i nabywania odpowiednich wiadomości,  umiejętności celem zdobycia kwalifikacji 
do pracy  w wybranym przez siebie zawodzie,                                                                                                                               
• angażowanie dzieci w organizowanie zabawy tematycznej, dokonywania wyboru roli oraz 
przygotowywania niezbędnych rekwizytów.  
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wie czym są pieniądze, do czego służą i skąd się je bierze, wie że należy je oszczędzać, 
• posługuje się bogatym słownictwem wypowiadając się na określony temat, 
• wie, że dzieci mają prawo do realizacji swoich planów zawodowych, prawo do nauki                                         
i zdobywania kwalifikacji do pracy w wybranym przez siebie zawodzie,  
• angażuje się w organizowanie zabawy tematycznej, dokonuje wyboru roli oraz 
przygotowuje niezbędne rekwizyty.  
 

09.06.2020 

Dzień 2  Wakacyjne podróże. 

Zajęcie 1. Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Wakacyjne 
podróże. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. 
 
Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• zapoznanie z kontynentami oraz z globusem – kulistym modelem Ziemi, 
• rozwijanie sprawności fizycznej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wymienia kontynenty, wskazuje je na globusie, 
• aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych. 

 

10.06.2020 

Dzień 3 Wakacje w górach. 
 
Zajęcie 1. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie. 
Zajęcie 2 Wakacje w górach – zajęcia plastyczne. 
 
Cele główne 
• rozwijanie umiejętności liczenia, 
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich, 
• rozwijanie sprawności manualnej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• liczy w zakresie 10, 



• wymienia nazwy zwierząt i roślin charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego 
obszarów górskich, 
• wykonuje według instrukcji pracę plastyczną na zadany temat, 
• koloruje kredkami wskazane fragmenty rysunku. 

12.06.2020 

Dzień 4  Wakacje nad morzem. 

Zajęcie 1. Nad morzem – rozmowa na podstawie ilustracji. 
Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. 
 
Cele główne 
• poznawanie różnych środowisk przyrodniczych, 
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 
• rozwijanie sprawności fizycznej.  
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• określa za pomocą przymiotników, jakie jest morze, 
• opisuje nadmorski krajobraz, wypowiada się na temat ulubionych zabaw nad morzem, 
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.  

15.06.2020 

Dzień 5  Bezpieczne wakacje 

Zajęcie 1. Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary 
Kosmowskiej Podjudzajka. 
Zajęcie 2. Zajęcia umuzykalniające przy piosence Już wkrótce wakacje. 
 
Cele główne 
• uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku, 
• rozwijanie mowy, 
• reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne, 
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wymienia zasady zachowania, których należy przestrzegać w różnych miejscach 
wakacyjnego wypoczynku, 
• wypowiada się na temat wiersza i własnych doświadczeń, 
• prawidłowo i świadomie reaguje na ustalone sygnały, 
• łączy elementy ruchu z piosenką. 

 

 



Tydzień XIII 

Krąg tematyczny: Pożegnania nadszedł czas 

19.06.2020 

Dzień 1 Mały miś i prawa dziecka –  odpoczywam i mam wolny czas. 

Zajęcie 1. Spotkanie czytelnicze – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej 
Zabawkowe smutki.                                                                                                                       

Zajęcie 2. Wykonanie pracy plastycznej Wakacyjny pociąg. 

Cele główne 
• poznanie prawa dzieci do wypoczynku i wolnego czasu, do wyrażania swoich emocji,  
• rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi, 
• rozwijanie mowy komunikatywnej, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
•  poznawanie wybranych regionów Polski. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wie, że dzieci mają prawo do wypoczynku, do regeneracji sił do dalszej pracy, do realizacji 
własnych pomysłów, 
• wyraża żal z powodu rozstania z zabawkami i przedszkolnymi przyjaciółmi, 
• wypowiada się na określony temat, 
• wykonuje pracę plastyczną, 
• wskazuje na mapie góry i morze. 

22.06.2020 

Dzień 2  Nadeszło lato 

Zajęcie 1. Nadeszło lato – rozmowa na temat nowej pory roku.                                               

Zajęcie 2. Zabawa dydaktyczna Czym pojedziemy na wakacje? 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• poznawanie oznak lata, 
• rozwijanie mowy i myślenia, 
• rozwijanie słuchu fonematycznego. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się zdaniami rozwiniętymi, 
• wymienia oznaki lata, 
• rozwiązuje zagadki, 
• dzieli nazwy na sylaby i na głoski. 



 

23.06.2020 

Dzień 3  Mały miś i prawa dziecka – moja rodzina - moja siła. 

Zajęcie 1. Spotkanie czytelnicze –  słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej 

Warkoczyk                                                                                                                                          

Zajęcie 2. Portret Taty – malowanie farbami prezentu z okazji Dnia Ojca 

Cele główne 
• rozwijanie mowy, 
• rozwijanie tolerancji względem innych ludzi, 
• poznawanie praw dzieci – prawo do posiadania rodziny, do tolerancji, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do sprawiania przyjemności swoim bliskim. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• uważnie słucha czytanego tekstu i wypowiada się na jego temat rozwiniętymi zdaniami, 
• zna swoje prawa: do życia w rodzinie, do miłości,  do inności i tolerancji, 
• maluje farbami portret, 
• robi prezent dla taty z okazji Dnia Ojca. 

24.06.2020 

Dzień 4  Quiz na temat praw dziecka. 

Zajęcie 1. Quiz na temat praw dziecka – podsumowanie innowacji 

pedagogicznej.                                                                                                                                             

Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. 

Cele główne 
•rozwijanie mowy i myślenia, 
•podsumowanie wiadomości dzieci na temat ich praw i obowiązków, 
• rozwijanie sprawności fizycznej.  
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• wypowiada się pełnymi zdaniami, 
• zna swoje prawa i obowiązki, 
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.  

 

 

 



25.06.2020 

Dzień 5  Wakacje z uśmiechem. 

Zajęcie 1. Wycieczka do krainy życzliwości – zabawy dydaktyczne inspirowane 
wierszem Iwony Fabiszewskiej Uprzejmość. 
Zajęcie 2. Wakacyjny upominek – zajęcie plastyczne. 
Cele główne 
• poznawanie właściwych form zachowania, 
• rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się, 
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń, 
• rozwijanie sprawności manualnej, 
• zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom. 
Cele operacyjne 
Dziecko: 
• odgrywa scenkę, prezentując pozytywny wzorzec zachowania, stosuje zwroty 
grzecznościowe w odpowiednich sytuacjach, 
• wykonuje według instrukcji pracę plastyczną na zadany temat, 
• wypowiada się na temat osoby, której chce wręczyć prezent. 
 

26.06.2020 

Dzień 6 Czas pożegnania 

Pożegnanie przedszkola – zakończenie roku szkolnego 2019/2020 

 

Zapraszam  rodziców do dalszej  współpracy, do dzielenia się swoimi 

pomysłami, propozycjami,  uwagami, tak jak do tej pory. W razie wątpliwości 

proszę  o kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

Messengera.  Jestem do Państwa dyspozycji. 

                 Pozdrawiam i życzę miłej zabawy z dzieckiem! 

                                          Irena Koziarz 

 

Numer telefonu:  698 753 234 

e-mail:   sigma64@o2.pl 

 



 


