
ZDALNE NAUCZANIE 

Starsze przedszkolaki: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI  zapraszamy do 

ostatniej wspólnej zabawy z nami od 22.06 -26.06.20r. przy temacie:  

„NIECH ŻYJĄ WAKACJE!” 

 
 

Dzieci z grupy KANGURKI posiadające karty pracy wykonują zadania o wakacjach  

DZISIAJ WITAMY 

LATO 
 

 



JUTRO WE WTOREK 

DZIEŃ TATY  

 
„TATO JUŻ LATO” -piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

                  
          

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


MASZ PREZENT DLA TATY NIE, TO JESZCZE JEST CZAS, ŻEBY GO DZISIAJ 

ZROBIĆ ZANIM TATA WRÓCI Z PRACY (propozycje): 

                

   

       

 

 PROPOZYCJE ZADAŃ, ZABAW I ĆWICZEŃ NA BIEŻĄCY 

TYDZIEŃ I NA DESZCZOWE WAKACYJNE DNI: 

- Ćwiczenia ruchowe przy muzyce z krążkami: 

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

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


A może tak poćwiczymy z piłeczkami 

 

 

Wyznacz z pomocą rodzica prostokąt taśmą malarską i wykonaj poniższe ćwiczenia: 

 

 

- Zabawa słowna „WAKACYJNE ZABAWY DZIECI” -budowanie kilkuzdaniowych na temat 

obrazka wykorzystując części mowy: 

1.    
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 - Historyjka obrazkowa - wydrukuj, wytnij i umieść (lub opowiedz) wydarzenia  we 

właściwej kolejności 

 
  

- KINO BAMBINO (filmy edukacyjne) oglądamy w deszczowe dni: 

 „BEZPIECZNE WAKACJE”- film z cyklu dzieci uczą 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4


„ATRAKCJE W BEZPIECZNE WAKACJE” 

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR0oq-

3a5CTH13VcE2barWEeaqZiqBZJHBhqgc9EJiWoCF1Ac_rb5k_ZSwo 

„BEZPIECZNE WAKACJE NAD WODĄ” 

https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU 

 „BEZPIECZEŃSTWO W GÓRACH” 

 https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 

-W deszczowe dni posłuchajcie i oglądnijcie: 

Opowiadanie „DLACZEGO BAŁTYK JEST SŁONY?” 

 https://www.youtube.com/watch?v=sVrnyC9j1N0 

 

Bajkę „WAKACJE” -https://www.youtube.com/watch/?v=heNna0maQ0E 

Prezentację z wierszem "BEZPIECZNE WAKACJE" Teresy Błaszczyk 

https://www.facebook.com/ewelina.lara.7/videos/4064227193618967 

- Posłuchaj wakacyjnych piosenek:  

„WAKACJE Z ROWEREM”- 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR0oq-3a5CTH13VcE2barWEeaqZiqBZJHBhqgc9EJiWoCF1Ac_rb5k_ZSwo
https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw&fbclid=IwAR0oq-3a5CTH13VcE2barWEeaqZiqBZJHBhqgc9EJiWoCF1Ac_rb5k_ZSwo
https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=sVrnyC9j1N0
https://www.youtube.com/watch/?v=heNna0maQ0E
https://www.facebook.com/ewelina.lara.7/videos/4064227193618967
https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk


„BEZPIECZNE WAKACJE ZOZI”- 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

A potem obejrzyj razem z rodzicami serię obrazków: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

- ĆWICZENIA JĘZYKOWE - „GDZIE NAJLEPIEJ SPĘDZIĆ WAKACJE?” 

    

     

 



       Sprawdzimy teraz, o jakim wakacyjnym miejscu myśli każdy z rodziny? 

    

- ĆWICZENIA MANUALNE i GRAFOMOTORYCZNE: 



Rysuj kreską po przerywanych liniach światła latarni morskiej oraz muszli 

 



 



 

 



 



Narysuj drogę chłopca do łopatki 

 



Narysuj drogę osoby do wyjścia  z brzucha ryby 

 



Rysuj  linie po śladach 

 

 



- ĆWICZENIA SPOSTRZEGAWCZOŚCI:  

Znajdź 10 szczegółów, którymi różnią się obrazki 

 





 



 

 

Połącz mewę z jej cieniem 



 



 

 



Zamaluj czarną kredką te same kwadraty jak po prawej stronie  

 

- ZABAWY MATEMATYCZNE:  



Zamaluj tyle elementów ile wskazuje cyfra 

 



Otocz niebieską kredką przedmioty , które zabierzesz nad wodę, zieloną- pod namiot, 

czerwoną- w góry. Policz przedmioty i zaznacz odpowiednią cyfrę  

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



Policz podane przedmioty i wpisz cyfrę 

 



 



Wytnij przedmioty i wklej w brakujące miejsca tak, aby się powtarzały według 

podanego wzoru ( pokaż palcem) 

 



 



Policz elementy i zamaluj właściwą cyfrę 

 

 



Określ, która cyfra jest większa lub mniejsza  wpisując prawidłowy znak matematyczny 

 



 



 

 



Z pomocą rodzica wpisz litery z diagramu według podanego wzoru w małej tabelce. Co 

Ci wyszło?

 

Odgadnij hasło wpisując litery tak jak wskazują fioletowe kwadraty 

 



- Ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej  

Zamaluj tyle kółek ile słyszysz głosek w nazwie obrazka 

 

 

 



Przeczytaj samodzielnie tekst. Narysuj Twoje ulubione lody 

 

Połącz ze sobą litery o takim samym brzmieniu i kształcie 

 



Czytaj list z rodzicami tylko tam gdzie są obrazki. Jeżeli potrafisz przeczytać treść 

pisaną to jestem z Ciebie dumna      

 

Wpisz brakujące litery i przeczytaj wyrazy 



 



 

 



Rozwiąż rebusy literowo- obrazkowe 

 



 

 



Rozwiąż rebusy z pomocą rodziców 

 

 

 

 



 - Propozycje prac plastycznych: 

„ZAMEK Z PIASKU” - praca plastyczna, techniki plastyczne 
https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA&app=desktop 

 

           

          

       

          

https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA&app=desktop


      

   

     

 



DROGIE KANGURKI 
już po wakacjach będziecie szykowali się do szkoły. Znamy sytuację, która 

uniomożliwiła nam pożegnanie się z Wami naszymi przedszkolakami, 

koleżankami i kolegami. Dlatego za pośrednictwem tej strony chcemy 

powiedzieć WAM: 

CZOŁEM UCZNIOWIE PIERWSZYCH KLAS, 

MŁODSZY KOLEGA, PANI ANIA I ELA 

ŻEGNAJĄ WAS. 

CZEGO WAM ŻYCZYĆ NA POCZĄTEK, 

MIŁYCH KOLEGÓW, ZABAW, PIĄTEK. 

I ŻEBY NIKT SIĘ SZKOŁY NIE BAŁ, 

BO NIE MA CZEGO, BO NIE POTRZEBA.  

 

 

Posłuchajcie piosenek, one są dla Was i o Was od nas. 

„HEJ PRZEDSZKOLE UKOCHANE” 

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

„POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA PIOSENKA”  ( Cały świat się do nas śmieje”) 

https://www.youtube.com/watch?v=1NwlPoHEkQo 

„MÓJ KOLEGO Z PRZEDSZKOLA”  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_e3t6I0fvQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M
https://www.youtube.com/watch?v=1NwlPoHEkQo
https://www.youtube.com/watch?v=Q_e3t6I0fvQ


   

KAŻDY PRZEDSZKOLAK, KTÓRY  UCZESTNICZYŁ W ZDALNYM 

NAUCZANIU ZASŁUGUJE NA 

DYPLOM UZNANIA  

ZA SWOJĄ PRACĘ. NIE MAMY JAK CI GO WRĘCZYĆ, DLATEGO 

ZOSTAWIAMY NA TEJ STRONIE. 

JEŻELI CHCESZ GO MIEĆ, TO WYBIERZ TEN, KTÓRY CI SIĘ 

PODOBA I POPROŚ RODZICÓW O WYDRUKOWANIE.  

 

 



 



WAKACJI NADSZEDŁ CZAS 
„NIECH ŻYJĄ WAKACJE”- piosenka do posłuchania 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


           

                                                                       

 

Życzymy, aby nadchodzące wakacje były radosne, ciekawe, 

słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne, 

by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc 

i zawieraniu nowych przyjaźni. 

Pragniemy, abyście nabrali sił, zapału do pracy i do 

wesołych zabaw w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 

życzą 

Dyrektor, 

 Grono Pedagogiczne  

i pracownicy  

Przedszkola Publicznego nr 14 

 „Tulinkowo”                                                             

 

 

 

DLA CHĘTNYCH RODZICÓW (propozycje) 

Na stronie www.pani.monia.pl można skorzystać z propozycji zabaw w wakacyjne dni, 

jeżeli nie mamy pomysłów, i chcemy uatrakcyjnić swoim pociechom wolny czas. 

Proponujemy poniżej kilka z nich, pozostałe są na podanej stronie: 

To zdjęcie, autor: Nieznany 

http://www.pani.monia.pl/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud-Nube.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud-Nube.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cloud-Nube.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://stackoverflow.com/users/1117983/sun
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 

 Zabawy na lato przydadzą się każdemu z nas, bo prędzej czy później usłyszymy od naszej 

pociechy - Mamo nudzi mi się! O ile nuda często budzi kreatywność dziecka i jest wręcz 

wskazana, to jednak czasem i my rodzice możemy wyjść z inicjatywą ciekawej zabawy i 

pomysłu na wspólne spędzanie czasu w domu czy w plenerze. 

Wiele z tych zabaw jest nagranych również z instrukcją filmową, więc szukajcie i 

bawcie się dobrze. Niech te wakacje będą dla Was niezapominane i pełne pozytywnych 

wrażeń w tym trudnym okresie pandemii. 

PIENISTY KOLOROWY WĄŻ 

 Puszczanie baniek mydlanych to jedno z najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa i 

świetna zabawa dla dzieci. Spróbujcie idąc dalej stworzyć kolorowe pieniste węże. 

Potrzebujecie do tego miseczkę z wodą i płynem do mycia naczyń, przeciętą plastikową 

butelkę, kawałek bawełnianej szmatki, gumkę recepturkę i barwniki. Szmatkę zakładamy na 

przecięty otwór butelki i mocujemy za pomocą gumki. Kocówkę butelki ze szmatką 

moczymy w wodzie z płynem do mycia naczyń. Na mokrą szmatkę nakrapiamy barwniki i 

dmuchamy przez drugi otwór butelki. Już po chwili zauważymy, że przez szmatkę zacznie 

tworzyć się i wydobywać długi pienisty wąż. Moi chłopcy byli tą zabawą zachwyceni, to 

świetny pomysł na rodziną aktywność w plenerze lub na zabawę dla grupy dzieci na przykład 

podczas kolonii. Zawody kto wydmucha dłuższego węża z pewnością dostarczą dzieciom 

wielu emocji. 



  

 

WŁASNY SZAŁAS TIPI Z PATYKÓW 

               Nasze tipi to tak zwany szałas leśny, więc przed przystąpieniem do konstruowania 

wybraliśmy się na spacer do lasu po stertę różnych patyków. Dodatkowo potrzebujemy: 5 

tyczek bambusowych do zbudowania konstrukcji koszt około 4zł za sztukę do kupienia w 

marketach budowlanych, sznurek, klej termotopliwy i pistolet do klejenia na gorąco, 

moskiteria lub stara firanka.  

 

 
 

INTEGRACYJNY LABIRYNT DIY 

               Świetna propozycja zabawy dla dwójki dzieci, rodziców, przedszkolaków i dla całej 

grupy maluchów. Prosty i tani w wykonaniu labirynt z recyklingu do zabawy w parach.  Taka 

forma rozrywki zbliża, uczy współpracy, koordynacji, wzajemnego zrozumienia i dostarcza 

mnóstwo pozytywnych emocji. Rozgrywki można organizować rodzinie, podczas urodzin, w 

przedszkolu, szkole lub na koloniach… 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/06/jak-zrobic-tipi/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/labirynt-integracyjny/


 

LABIRYNT Z RECYKLINGU 

          Do budowy labiryntu wykorzystałyśmy przedmioty, które są wokół nas, drewniane 

tyczki, butelki, sznurki, folię streczową, bibułę, koła itp. Dzieci były niezwykle 

zaangażowane z tworzenie labiryntu jak również chętnie podejmowały się pokonania go w 

jak najszybszym czasie bez dotykania stworzonych wcześniej przeszkód. 

 

KOLOROWE BAŃKI I MALOWANIE PIANĄ 

           Pamiętam, gdy jako kilkuletnia dziewczynka dmuchałam przez słomkę do kubeczka z 

wodą i płynem do mycia naczyń tworząc pieniste mniejsze lub większe bańki mydlane. Ja tą 

zabawę urozmaiciłam nieco moim dzieciom i dodałam do wody barwniki spożywcze. Dzięki 

temu mogliśmy tworzyć wielobarwne bańkowe obrazy na kartkach papieru.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/gdanskie-dni-sasiada-mural-makieta-i-labirynt-z-recyklingu/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/malowanie-piana/


 

 

GRA W KAPSLE 

             To również zabawa z mojego dzieciństwa. co prawda na czarnym podwórku obok 

starej kamienicy, trzepaka i śmietnika, ale jednak została wspaniałym wspomnieniem. Zasady 

są proste, każdy po kolei, pstryka w swój kapsel, tak aby przesunąć go do przodu, ale żeby nie 

wypadł z trasy. Kto wypadnie wraca na miejsce w którym był przed pstryknięciem i tym 

samym nie przesuwa się dalej. Wygrywa osoba, która pierwsza przekroczy metę. My zamiast 

kapsli użyliśmy plastikowych zakrętek, każdy miał swój numerek, aby ich nie pomylić.  

 

KAMIENNE OPOWIEŚCI 

               Urlop, wypoczynek, zbieranie kamieni i doskonała zabawa. Niewiele trzeba, aby 

zamienić kreatywne i twórcze zabawy na powietrzu w niezwykłą kamienną opowieść. Czytaj 

dalej po kliknięciu na zdjęcie. Wspólnie z dziećmi za pomocą pisaków stworzyliśmy różne 

obrazki na każdym z zebranych kamieni. Czasem to było miejsce w którym znaleźliśmy 

kamień, innym razem coś z czym nam się kojarzy lub o czym marzymy. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/07/gra-w-kapsle/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/kamienne-opowiesci/


 

LODOWE ZABAWY 

             Zabawy z lodem są idealne na każdą porę roku. To już nie pierwsza propozycja 

zabawy sensorycznej z lodem, ale nigdy dotąd nie było takich emocji, śmiechu i skupienia 

jednocześnie. Zebrałam w jednym poście wszystkie nasze lodowe propozycje, więc do dzieła! 

 

BALONOWY GLUTEK  

do zrobienia z prostych składników dostępnych w domu 

                Większość znanych mi dzieci uwielbia różnego rodzaju glutki tak zwane Slime. 

Takie aktywności pozwalają na swobodną zabawę, dostarczają wielu bodźców sensorycznych 

i są fajnym pomysłem na zabawę szczególnie w deszczowe dni, gdy trzeba zostać w domu. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/07/trzy-zabawy-z-lodem/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/masa-balonowa-diy-prosty-glutek/


 

GNIOTEK Z ŻELATYNY ZRÓB TO SAM 

                  Gniotek DIY z żelatyny to nasze najnowsze odkrycie. Wcześniej robiliśmy 

już gniotki z mąki i ryżu, ale galaretowaty gniotek z żelatyny to nasz prawdziwy hit. 

Dostarcza mnóstwo wrażeń i zabawy. 

 

  

ZABAWY PIASKIEM KINETYCZNYM 

               Zabawa piaskiem kinetycznym KINETIC SAND to wspaniałe doświadczenie i 

niezapomniane doznania zmysłowe. Jest to jedna z ciekawszych propozycji do twórczej 

zabawy jak i świetny pomysł na prezent dla każdego dziecka.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zelowy-gniotek-diy-zelatyny/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/10/jak-zrobic-gniotka/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/11/piasek-kinetyczny-pomysly-na-zabawe-i-nauke/


 

ZABAWY BALONAMI WODNYMI RZUT DO CELU 

                 Jedna z ulubionych zabaw wszystkich dzieci, czyli balony wodne i rzut do celu, ale 

nie byle czym tylko balonami wypełnionymi wodą! Zabawa idealna na przyjęcie urodzinowe, 

dla grupy dzieci czy jako rodzinna rozgrywka podczas ciepłego weekendu.  

 

PATYCZKOWE ZABAWY 

              Zabawa choć banalnie prosta, to niezwykle oddziaływuje na dziecięcą wyobraźnię. 

Wspólnie z dzieckiem w zależności od wieku wybierz łatwiejsze lub trudniejsze szablony.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/09/bitwa-na-balony-z-woda-cel-pal/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/08/patyczkowe-zabawy/


 

PIŁKA WODNA DLA MALUCHA 

                 Zabawy sensoryczne są dla dzieci bardzo atrakcyjne, przyjemne i rozwojowe. 

Poznawanie świata zmysłami, dotykiem, wzrokiem bardzo fajnie stymuluje nawet 

najmniejsze bobasy. Do zrobienia piłki sensorycznej potrzebna jest przezroczysta dmuchana 

piłka plażowa, lub ewentualnie koło do pływania.  

 

GRA W CYMBERGAJA 

                  Gra Cymbergaj w naszej wersji domowej jest bardzo łatwa i tania w wykonaniu, a 

zabawa naprawdę przednia. Przy okazji ćwiczymy refleks, celność, koordynację ruchową- 

jednym słowem same zalety, a wspólnie spędzony czas jest bezcenny.  

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/pika-sensoryczna/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/cymbergaj-super-zabawa/


 

STRZELAJĄCA BUTELKA 

               Nasz hit z przed paru lat, to strzelająca butelka. Wykonanie jest bardzo proste 

przecinamy butelkę na wysokości około 1/3 od góry, następnie naciągamy na gwint butelki 

balon, tak aby wystawał tylko taki dzyndzel. Następnie oklejamy taśmą brzeg przeciętej 

butelki, aby nie był taki ostry i ozdabiamy naszą, jak to Adaś mówi- strzelaczkę. Naboje do 

strzelania, aby były bezpieczne wykonałam z foli aluminiowej, ugniatając z Adasiem małe 

kulki. 

 

ZABAWA W DETEKTYWA ODSZUKAJ ŚLADY 

                Zabawa w detektywa na tropie śladów… to propozycja, która powstała jak zwykle 

małym kosztem, ale efekt jest fantastyczny. Dzieci była zaangażowane w przygotowania i z 

niecierpliwością czekały, aby zamienić się w małych tropicieli. Malowanie podeszwy od 

różnych butów, odciskanie i szukanie par bardzo angażuje dzieci w każdym wieku. To 

świetna propozycja na zabawę indywidualną lub grupową. 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/strzelajaca-butelka-gra-zrecznosciowa/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/11/na-tropie-sladow/


 

 

Przyjemnego spędzania rodzinnego czasu podczas wakacyjnych zabaw. 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU  

 

To zdjęcie, autor: Nieznany 

https://stackoverflow.com/users/1117983/sun
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

