
 

                       ZDALNE NAUCZANIE 

 
Witamy  wszystkie dzieci z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, 

MUCHOMORKI,   zapraszając  do wspólnego spędzenia czasu. 

 Propozycje zabaw i ćwiczeń do realizacji w tym tygodniu  22.06 – 26.06.2020 

                              

         Temat tygodnia: „NIECH ŻYJĄ WAKACJE !” 

                                            

  Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci:  

                           Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30 

https://majka.tv/onair/ 

 

                  

 

 

https://majka.tv/onair/


                               

 

                           

  - Z Tatą można robić wszystko, Tata jest potrzebny. Przytulajmy się do Niego nie tylko od święta. I 

wyraźmy swoją miłość do Niego recytując wiersz. 

A kiedy będzie słońce i lato 

Pójdziemy sobie na spacer z tatą. 

Ja będę miała nową sukienkę, 

Tato będzie mnie trzymał za rękę. 

Pójdziemy wolno, prosto przed siebie, 

Będziemy liczyć chmury na niebie, 

Będziemy liczyć drzewa przy drodze, 

Będziemy skakać na jednej nodze. 

Miniemy kino, przedszkole i aptekę, 

Jeszcze spojrzymy z mostu, na rzekę, 

Jeszcze okruchy rzucimy falom, 

Kupimy w kiosku różowy balon. 



Kiedy będę już bardzo zmęczona, 

Tato posadzi mnie na ramiona 

(tacy będziemy jak nikt, szczęśliwi). 

A wokół ludzie będą się dziwić, 

I wszyscy będziemy patrzyli na to, 

Jak na barana niesie mnie tato. 

 

     -Piosenka „Tato już lato”  

https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato

%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2b

lato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C377558

2E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=60804

7779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=deta

il&FORM=VIRE 

-Zagadka 

Zgadnij o czym mowa w zagadce. 

Morze, góry lub jeziora, 

Pociąg wjeżdża już na stację. 

Lato wreszcie się zaczęło, 

Czas rozpocząć więc …………..    (WAKACJE)  

Słuchanie piosenki „ Wakacje z rowerem” 

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

 

- „O koguciku o Złotym Grzebyku”   

 Nabywanie wiedzy, że nie należy przyjmować prezentów od nieznajomych, nie wpuszczać 

nieznajomych do domu i pod żadnym pretekstem, nie odchodzić z miejsca zabawy z obcą 

osobą.  

Był sobie domek, w którym mieszkały zwierzątka: kot, drozd i kogucik. Pewnego dnia 

kogucik musiał sam zostać w domu, bo kot z drozdem poszli do lasu narąbać drzewa do 

kominka. Kot przykazał kogucikowi: Koguciku Złoty Grzebyku zostajesz sam i nikogo do 

domu nie wpuszczaj, nikomu drzwi nie otwieraj i nie wychodź z domu. Tylko kot i drozd 

wyszli, a już lisica przyszła do kogucika i prosi: wyjdź koguciku, mam ziarenka dla ciebie i 

kogucik wyszedł. Dobrze, że kot z drozdem nie odeszli daleko i usłyszeli wołanie o ratunek. 

Uwolnili kogucika i kot znów przykazał kogucikowi: Koguciku Złoty Grzebyku zostajesz 

sam i nikogo do domu nie wpuszczaj, nikomu drzwi nie otwieraj i nie wychodź z domu. I 

znów nieostrożny kogucik nie posłuchał kota, a dał się skusić lisicy. Ale i tym razem kot z 

drozdem uratowali kogucika, po raz trzeci kot przykazuje kogucikowi: Koguciku Złoty 

Grzebyku zostajesz sam i nikogo do domu nie wpuszczaj, nikomu drzwi nie otwieraj i nie 

wychodź z domu. Tym razem idziemy daleko i możemy nie słyszeć twojego wołania. 

https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=Piosenka+%e2%80%9eTato+ju%c5%bc+lato%e2%80%9d+https%3a%2f%2fwww.bing.com%2fvideos%2fsearch%3fq%3djuz%2blato%2bpiosenka%26docid%3d608047779819422384%26mid%3dA0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77%26view%3ddetail%26FORM%3dVIRE&docid=608047779819422384&mid=A0F9BCBF0C3775582E77A0F9BCBF0C3775582E77&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk


 Dobrze, dobrze, już będę cię słuchał – mówi kogucik. Kot z drozdem poszli do lasu, a tu 

lisica prosi kogucika, prosi i wyprosiła. Złapała kogucika i ucieka, a kogucik  z całych sił 

głośno woła: kukuryku, ratujcie mnie przyjaciele. Niestety, kot z drozdem byli daleko i nie 

słyszeli wołania kogucika. Trafił kogucik do lisiej nory. Kiedy kot i drozd wrócili do domu 

domyślili się co się stało i postanowili uwolnić kogucika. Odnaleźli norę, śpiewem wywabili 

lisicę i zabrali kogucika. Odtąd żyli szczęśliwie, a kogucik pamiętał, że nie wolno ufać obcym 

i wychodzić z obcymi.  

 

-„Wakacyjne przygody” - słuchanie wiersza  
 
Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie. 
 I chcę ciągle marzyć o wielkiej przygodzie. 
 Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty. 
 To jest też zadanie dla mamy i taty.  
Wakacyjna pora, przygód będzie wiele. 
 Będą się bawić wszyscy przyjaciele.  
Bezpiecznie nad wodą i bezpiecznie w górach. 
 Biegamy po plaży i bujamy w chmurach. 

 

- Kubuś - Wakacje 

https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch

%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%

26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-

27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&m

id=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=V

DRVRV 

 
 

-Ćwiczenia artykulacyjne. 

chomik- wypychaj policzki językiem, raz z prawej raz z lewej strony. 

malarz- pomaluj pędzlem (językiem) swoje podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła 

młotek- spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując 

wbijanie gwoździami 

mycie okna– buzia otwarta szeroko, a język powolnym ruchem oblizuje górne zęby. 

wieszanie firanek– przy szeroko otwartej buzi czubek języka dotyka kolejno górnych zębów. 

słoń macha trąbą– język wystawiamy daleko na brodę, do nosa, w prawo, w lewo. 

 
Bezpieczne wakacje- filmy edukacyjne 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzi

eci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla

%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%

https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=361FC8C3BB72CAEF7A15361FC8C3BB72CAEF7A15&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV


26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-

34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=de

tail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM

=VDRVRV 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzi

eci&refig=529474e266c74204a1b5991b915b2281&sp=-

1&pq=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne&sc=0-

34&qs=n&sk=&cvid=529474e266c74204a1b5991b915b2281&ru=%2fsearch%3fq%3db

ezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26refig%3d529474

e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-

1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-

34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26FOR

M%3dVDVVXX&view=detail&mmscn=vwrc&mid=5F6A618D9C6B34CE63D75F6A61

8D9C6B34CE63D7&FORM=WRVORC 

 

-Obejrzyjcie obrazek z gór i znad morza. Porównajcie co robią dzieci, czym 

one się różnią 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_34/mobile/index.html#p=78 

 

-„Jak bezpiecznie spędzić wakacje?” – słuchanie opowiadania. 

 Wakacje to czas wypoczynku, zabawy, przygód. Każdy ma swój ulubiony sposób spędzania 

wolnego czasu. Jedni lubią wyjazdy nad morze, inni chętnie chodzą po górach. Niektórzy 

kochają kąpiele w jeziorze, a jeszcze inni wieś i spacery po łące. Część turystów wyjeżdża za 

granicę, aby poznać inne kraje. Wakacje są po to, aby odpocząć od nauki i pracy. 

Wypoczywając w różnych ciekawych miejscach musimy pamiętać o swoim bezpieczeństwie. 

Zuzia w tym roku była z rodzicami i rodzeństwem nad jeziorem. Pamięta jak wspólnie  

 z mamą i siostrami przypominały jak należy zachować się nad wodą. Dzieci zawsze są pod 

opieką dorosłych. do wody wchodzą razem z rodzicami. Chronimy swoje ciało przed 

gorącymi promieniami słońca i pijemy wodę. Podczas spacerów nigdy nie zrywamy 

nieznanych roślin i nie dotykamy napotkanych zwierząt. Przestrzegając tych zasad 

bezpiecznie spędzimy wakacje. Wypoczniemy, poznamy nowych ludzi, zobaczymy ciekawe 

miejsca i pozostaną nam miłe wspomnienia. Rozmowa na temat opowiadania. - Co to są 

wakacje? - Co robimy podczas wakacji? - Jak należy zachowywać się podczas letniego 

wypoczynku? 

 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/01/jak-kreatywnie-wykorzystac-plastikowe-nakretki-w-

pracy-i-zabawie-z-dziecmi.html 

 

 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=bezpieczne+wakzcje+folm+edukacyjne+dla+dzieci&ru=%2fsearch%3fq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%2bdla%2bdzieci%26form%3dANSPH1%26refig%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281%26sp%3d-1%26pq%3dbezpieczne%2bwakzcje%2bfolm%2bedukacyjne%26sc%3d0-34%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d529474e266c74204a1b5991b915b2281&view=detail&mid=53285A740830B96E2BB253285A740830B96E2BB2&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
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- Taniec, ruch, muzyka 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tGx6Lhp82IQ 

 

-Prezent dla Taty 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=jak+zrobic+prezent+na+dzie%c5%84+taty&&v

iew=detail&mid=DA8A561FD7B50193E5EADA8A561FD7B50193E5EA&&FORM=VD

RVRV 
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Znajdź cień 

 

 

 



 

 

Miś rysuje kształty pomóż mu rysować 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rysuj po linii i pokoloruj rysunek 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Słoneczna plaża 

Marzy Wam się słoneczna, piaszczysta plaża, z palmami i krystalicznie czystą wodą? 

Przelejcie te marzenie na … talerz, taki papierowy. Użyjcie plasteliny, piasku, 

kolorowego papieru i co jeszcze macie pod ręką.  
 

 

 

 

 

 



         

                                                                       

 

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”                                                             
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