
 Tygodniowa praca dla dzieci pięcioletnich w dniach 22 – 26 VI 2020 r. 

 

Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje. 

 

W tym tygodniu dziecko: 

- pozna zasady warunkujące bezpieczne spędzanie czasu wolnego, 

- posłucha opowiadania, piosenki i wiersza, 

- popracuje nad sprawnością manualną, 

- spędzi czas na świeżym powietrzu. 

 

Dzień 1. Czas pożegnania. 

1. Posłuchaj wiersza Agaty Widzowskiej „ Pożegnanie przedszkola” – tekst załącznik nr 1. 

2. Posłuchaj piosenki „ Kończymy już przedszkole” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=AEwMx26C3IA 

3. Odpręż się, wykonując 10 podskoków. 

4. Posłuchaj tekstu czytanego przez Rodzica, Książka str. 96 

 

Dzień 2. Dzień Taty. 

1. Posłuchaj piosenki „ Tata jest potrzebny”  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wdIW1gslor4 

2. Posłuchaj wiersza Barbary Kosmowskiej „ Dzień taty” – załącznik nr 2  

3. Zabawa ruchowo – naśladowcza  Tata pracuje – załącznik nr 3 

4. Naucz się krótkiego wierszyka o tacie – załącznik nr 4 

 

Dzień 3. Bezpieczne wakacje 

1. Rozwiąż zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji- załącznik nr 5 

2. Zabawa ruchowa Łódka na falach – załącznik nr 6 

3. Wykonaj ćwiczenie, karta …. Przygotowanie do… str. 79 

4. Posłuchaj piosenki Bezpieczne wakacje”  

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

 

Dzień 4. 

1. Posłuchaj piosenki „ Na wycieczkę wyruszajmy” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=sg8fIBVemAE 

2. Posłuchaj wiersza Wiery Bdalskiej „Wakacyjne rady” , zastosuj je podczas wakacji – 

załącznik nr 7 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=sg8fIBVemAE


Dzień 5. 

1. Posłuchaj piosenki „ Wakacji czas” rytmika pana Dominika  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 

2. Piosenka „ Na zawsze zapamiętasz”  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X9O852cIGaA 

3. Pożegnanie przedszkola – wiersze z animacją  

         Link: https://www.youtube.com/watch?v=TvMeIPpRAfg 

 

DLA PRZYPOMNIENIA!  

1. Obejrzyj film edukacyjny Wakacje nad morzem – zasady bezpieczeństwa 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

2. Obejrzyj film edukacyjny Wakacje w górach  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g
https://www.youtube.com/watch?v=X9O852cIGaA
https://www.youtube.com/watch?v=TvMeIPpRAfg
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


Załączniki: 

Załącznik nr 1. Wiersz Agaty Widzowskiej Pożegnanie przedszkola. 

     – Lato się śmieje, czas na wakacje! 

       Pa, pa, zabawki! Żegnaj, przedszkole! 

       Zawsze będziemy o was pamiętać, 

       stawiając krzywe literki w szkole. 

               Starszak potrafi: 

               budować wieże, 

                rozpoznać w książkach najdziksze zwierzę, 

               układać puzzle, 

               kroić warzywa, 

              wie, że się pokłuć można w pokrzywach. 

     Zna pory roku, 

     kierunki świata, 

     wie, że na miotle nie da się latać, 

     sam się ubiera, 

     buty sznuruje, 

     mówi: „przepraszam, proszę, dziękuję”. 

               Umie zadzwonić 

               na pogotowie, 

               wie, że się nie da chodzić na głowie, 

               zasady ruchu 

               zna doskonale 

               i po ulicy nie biega wcale. 

     Lubi teatrzyk, 

     śpiewa piosenki, 

     wie, czym się różni słoń od sarenki, 

     pieluch nie nosi 

     ani śliniaka. 

     To są zalety dziecka starszaka. 



                – Kwiatek dla pani. Cmok dla maluchów. 

                  Trochę nam smutno… Pa, pa, przedszkole! 

                   Lecz czy będziemy mogli tu wrócić, 

                   gdy nam się znudzi w tej nowej szkole…? 

 

Załącznik nr 2. Wiersz Barbary Kosmowskiej „ Dzień taty” 

          Dziś Dzień Taty – mówi mama. 

          – Czy pomysły jakieś macie? 

          Nie wypada, abym sama 

          wyprawiała święto tacie… 

          Krzyś uśmiecha się do mamy. 

          – Mamy z Anią świetne plany! 

          Po śniadaniu, na trzepaku, 

          będzie popis akrobatów. 

          Potem – wyścig rowerami! 

          My, niestety, go przegramy, 

          dla zwycięzcy są nagrody, 

          – choćby Ani pokaz mody. 

          No, i zanim tata zaśnie, 

          poczytamy tacie baśnie… 

          Krzyś i Ania są szczęśliwi. 

          – To się dzisiaj tatuś zdziwi! 

          Tylko mama zamyślona, 

          trochę smutna, jak nie ona… 

         Wreszcie wzdycha głośno na to: 

         – Też bym chciała dziś być… tatą! 

 

Załącznik nr 3. Zabawa ruchowo – naśladowcza Tata pracuje 

Dzieci poruszają się po ogrodzie  w rytmie wyklaskiwanym przez Rodzica.  Podczas przerwy 

dzieci naśladują wykonywanie prac, o których mówi Rodzic.  Np. Tata pisze na komputerze; 

Tata trzepie dywan; Tata myje samochód; Tata gra na skrzypcach itp. 



Załącznik nr 4. Krótki wierszyk o tacie  

Tata uczy mnie, jak dobrze i jak pięknie żyć,  

jak odpowiedzialnym i jak dzielnym dzieckiem być. 

Więc mój tata to najmilszy, najwspanialszy wzór.  

To kolega i przyjaciel – to jest tata mój! 

 

Załącznik nr 5. Dzieci słuchają zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadają ich 

zakończenia – rozwiązania. 

     Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, 

     dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży) 

 

                    Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta, 

                    dlatego dbam o to i o tym pamiętam, 

                    by w lesie wszystkim żyło się dogodnie. 

                    Z tego powodu nie bawię się… (ogniem) 

 

     Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście, 

     wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie! 

     Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, 

     czyli panu… (policjantowi) 

                   Gdy nie ma rodziców w domu, 

                    to choć bardzo przykro mi, 

                    nie otwieram obcym ludziom 

                    do naszego domu… (drzwi) 

 

     Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę 

     moje ukochane, gumowe… (kalosze) 

 

                  Grzybobranie to grzybów zbieranie, 

                   a nie ich jedzenie czy też smakowanie. 

                    Dlatego po powrocie z lasu 



                    sięgam do grzybów pełnego… (atlasu) 

 

      Nie podchodzę do dzikich zwierząt, 

      bo choć są piękne i bajeczne, 

      bywają także dla ludzi bardzo… (niebezpieczne) 

 

Załącznik nr 6. Zabawa ruchowa Łódka na falach. 

Dzieci siadają skrzyżnie, wykonują małe skłony boczne z jednej strony na drugą – łódka 

kołysze się na małych falach. Potem wykonują głębsze skłony – duże fale, rękami uderzają z 

boku o podłogę, dzieci naśladują głosem uderzanie fal o burtę łódki – chlup, chlup. 

 

Załącznik nr 7. Wiersz „Wakacyjne rady” Wiera Badalska 

   

,,WAKACYJNE RADY” 

     Głowa nie jest od parady 

     i służyć Ci musi dalej. 

     Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

     kiedy słońce pali. 

               Płynie w rzece woda, 

               chłodna, bystra, czysta. 

               Tylko przy dorosłych 

               z kąpieli korzystaj. 

     Jagody nieznane, 

     gdy zobaczysz w borze, 

     nie zrywaj! nie zjadaj, 

     bo zatruć się możesz. 

               Biegać boso – przyjemnie, 

               ale ważna rada: 

               idąc na wycieczkę 

               dobre buty wkładaj. 

  



 

 


