
Praca zdalna 22.06-28.06 

 

Temat: Żegnamy przedszkole, witamy szkołę 

Propozycja aktywności: 

1. aktywność językowa: 

 

- rozwiązywanie zagadek czytanych przez rodzica ( rozwiązania dzieci mogą przegłoskować )  

Każdy uczeń go posiada, 

Zeszyt do niego wkłada. 

Także w górach albo w lesie 

Na swych plecach z chęcią niesie. (plecak) 

Pilnie zacznij 

szkolny dzień, 

gdy zadzwonię: 

dzyń, dzyń, dzyń. (dzwonek) 

Codziennie rano dzwonek 

na lekcje do niej woła. 

Uczymy się w niej pilnie, 

bo to jest nasza … (szkoła) 

 

- wysłuchanie wiersza, rozmowa o emocjach jakie wzbudza u dzieci i rodziców  

KIEDYŚ… 

Chciałbym kiedyś tu powrócić 

Chciałbym kiedyś tu zapukać 

Porozglądać się dookoła 

By dzisiejszy dzień odszukać 

 

Chciałabym tu kiedyś wrócić 

Chciałabym tu wpaść na chwilę 

Czas upłynie, ja dorosnę 

Przejdę pewnie życia milę 

 

Chcielibyśmy tutaj wrócić 

Ale tak to urządzono  

 

Że ty pójdziesz borem…, lasem… 

A ja Pojdę inną stroną 

 

Nikt nam przecież nie zabroni 

Wrócić tutaj wspomnieniami 



 Pocichutku , tak z nienacka 

Razem tutaj zapukamy 

 

- nauka wiersza metodą ze słuchu: 

„Dzwonek nas wzywa” 

 

Dziś ostatni dzień w przedszkolu 

Wspólnie, raźno mija czas. 

Jutro dzwonek się odezwie,  

On do szkoły wezwie nas. 

 

Każdy sobie powie tak: 

Mam skończone siedem lat. 

Dziś w przedszkolu przyrzekamy, 

Nie będziemy urwisami. 

 

Dziękujemy naszym paniom, 

Za opiekę, trud nad nami. 

Dobrze było nam w tym kole, 

Żegnaj, żegnaj już przedszkole. 

 

- „Żegnamy przedszkole” - rozmowa o całorocznym pobycie w przedszkolu, o zabawach, o 

zbliżających się wakacjach i o tym, że dzieci pójdą po nich do szkoły. Kończenie zdań: 

- dobrze było być sześciolatkiem, bo.... 

- w tym roku najbardziej podobało mi się.... 

- wycieczka o której nie zapomnę. 

 

- „Już niedługo idziemy do szkoły?”- swobodna dyskusja na temat szkoły: „Jaki będzie nasz 

nowy nauczyciel?”, „Czego dowiemy się podczas lekcji”, „Jak przywitają nas dzieci w nowej 

szkole?” itp.  

 

2. Ćwiczenia ruchowe: 

- propozycja ćwiczeń kształtująca prawidłową postawę ciała : 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

- zachęcanie i propagowanie aktywności ruchowych na powietrzu ( bieganie, spacery, jazda 

na hulajnodze, rowerze, rolkach itp.) 

3. Aktywność matematyczna: 

- zachęcenie dzieci do obejrzenia prezentacji przypominającej poznane cyfry oraz technikę 

dodawania i odejmowania  https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg 

- próba dodawania i odejmowania na konkretach i w pamięci w zakresie 10 

4. aktywność muzyczna: 



- nauka piosenki : 

https://www.youtube.com/watch?v=bQHzW2NNpjQ&fbclid=IwAR2fkq7ehkn1uYR4DVDS

15PRvdDYmAkh-KEQT4HViiQn8_AOGYp_835XWMc 

 

- nauka piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=LhN5NaCEjls 

 

- ,,Moja ulubiona piosenka z przedszkola’’- odśpiewanie rodzicom ulubionej piosenki z 

przedszkolnych lat 

 

5. aktywność plastyczna: 

- „Nasze przedszkolne wspomnienia” – zabawa plastyczna; tworzenie rysunków 

przedstawiających przedszkolne wspomnienia. 

- ,,Pierwszy dzień w szkole’’- tworzenie rysunku , który będzie obrazował wymarzony dzień 

w szkole 

 

6. aktywność przyrodnicze: 

 

- ,,W pobliże szkoły idziemy na otoczenie i przyrodę zwrócić uwagę chcemy’’- spacer w 

okolice szkoły; zwrócenie uwagi na otoczenie 
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