
29.VI. 2020 rok (poniedziałek) „Wspomnienia”. 

„Kalambury” – zabawa pantomimiczna. 

Rodzic wycina poniższe obrazki przedstawiające wykonywanie różnych czynności. Dziecko 

losuje kartkę z obrazkiem, a następnie ilustruje tą czynność za pomocą ruchu. Rodzic 

odgaduje. Zabawę powtarzamy kilka razy. Potem następuje zmiana ról: dziecko odgaduje. 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

„Wspominamy” – rozmowa z dzieckiem. 

Rodzic rozpoczyna zdanie, np. W przedszkolu lubiłam / lubiłem, gdy…. ; W przedszkolu nie 

lubiłam / nie lubiłem, gdy…. ; W przedszkolu czułam się / czułem się…., Moja ulubiona 

piosenka to….; Najbardziej smakowało mi….; Będę tęsknił / tęskniła za….,  a dziecko kończy 

zdania.  

 

„Przyjaciela mam” – słuchanie piosenki.  

Wspominanie przyjaciela/przyjaciółki z przedszkola, zabawa taneczna przy piosence; 

rozwijanie poczucia rytmu. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

 

„Wakacyjna wyszukiwarka” – praca z Wielką Księgą Tropicieli str 86,87. 

Dziecko odnajduje elementy niepasujące do letniego obrazka i nalepia przy nich słoneczka. 

 



„Piotruś i powietrze” - słuchanie opowiadania Ludwika Jerzego Kerna, rozmowa na jego 

temat (projekt edukacyjny „POWIETRZE-TO CO FRUWA I CO LATA”/ewaluacja/). 

Był pewien chłopiec w różowym swetrze, 

którego raz zapytano: 

- Czym chciałbyś zostać Piotrusiu? 

- Powietrzem! 

- Dlaczego powietrzem? 

- Ano, dlatego tylko, proszę mamusi, 

że powietrze nic robić nie musi! 

 

Pobladła biedna mama z wrażenia. 

Oj, los mieć syna lenia. 

Wieczorem poszedł Piotruś do łóżka, mamusia światło  

Zgasiła, 

i zasnął Piotruś, a Dobra Wróżka, 

w powietrze go zamieniła. 

I nagle patrzcie, co to się dzieje: 

Piotruś po świecie wieje... 

W miastach uderza o domów mury, 

w górze na niebie rozpędza chmury, 

na morzu białe spostrzega żagle, 

więc mocno dmucha w te żagle nagle, 

Na szosach siwe podnosi kurze, 

organizuje trzy groźne burze, 

porusza liście na wszystkich drzewach, 

we wszystkich ptasich gardziołkach śpiewa. 

 

Jest jednocześnie we wszystkich stronach, 

w samochodowych siedzi oponach. 

Wierci się, kręci, tańczy jak fryga, 

aeroplany na sobie dźwiga, 

i - to już chyba największa heca 

- dmucha jak wiatr we wszystkich piecach... 

Rano, gdy zbudził się, przetarł oczy 

I rzekł:  

- Zmęczyłem się bardzo w nocy. 

Nie przypuszczałem, proszę mamusi, 

że tak powietrze pracować musi... 

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. Pytania do dziecka: Jak miał na imię bohater 

tego opowiadania? W jakim swetrze był chłopiec? Czym chciał zostać Piotruś? A dlaczego 

chciał zostać powietrzem? Kim nazwała Piotrusia mama? Co wydarzyło się, kiedy chłopiec 

poszedł spać? Co robi powietrze, czy naprawdę nic nie robi? Co powiedział Piotruś, kiedy się 

obudził? Po omówieniu treści opowiadania dziecko rysuje do niego ilustrację. 

 



„Zabawa balonami” – ozdabianie przez dziecko nadmuchanych balonów, kolorowanie 

piskami, przyklejanie wyciętych figur z kolorowego samoprzylepnego papieru, zabawa 

balonami  /ewaluacja projektu j.w./. 

 

 

 

 


