
Czy wiesz jaki mamy miesiąc? Może nawet pamiętasz, ile dni ma czerwiec? Który dziś jest dzień 
miesiąca? Wiesz,że już zbliżają się wakacje i będziesz mógł/mogła odpocząć? Co najbardziej 
utkwiło ci w pamięci z tego roku w przedszkolu? Z kim najbardziej lubiłeś się bawić? Lubiłeś się 
bawić? Czego się nauczyłeś/nauczyłaś w tym roku? Dokąd pójdziesz po wakacjach? Czy wiesz, 
czym różni się szkoła od przedszkola-zapytaj rodziców, rodzeństwo. 

1. Wysłuchaj proszę wiersza.

Lato wreszcie! 
(Urszula Kozłowska )

Już walizki w bagażniku, torba, plecak, pięć koszyków… 
Czy na pewno wszystko mamy?! Bo za chwilę wyjeżdżamy! 
Tata już przy kierownicy, denerwuje się i krzyczy. 
Szkoda przecież każdej chwili! – Jedźmy w końcu, moi mili! 
Lato, lato, lato wreszcie Nie będziemy siedzieć w mieście! 
Wszyscy więc wsiadają prędko: Dziadek 
Władek z wielką wędką, Babcia z kotem, pies nasz, 
Ciapek, Mama (niosąc stos kanapek), Moja siostra z
parasolką i braciszek z deskorolką, potem ja z
piłkami dwiema… lecz już dla mnie miejsca nie ma! 
Lato, lato, lato wreszcie, Czy będziemy siedzieć w mieście? 
Tata mówi: – Nie ma strachu, jeszcze miejsce jest na dachu. 
Więc mi trochę zrzedła minka: – Ja na dachu? 
Ja… dziewczynka? Tata tylko kręci głową: 
Cóż za pomysł, daję słowo?! Oj!
Córeczko moja mała, coś ty sobie ubzdurała? 
Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście! 
Już na dachu stos bagaży, a ja uśmiech mam na twarzy. 
Siedzę sobie obok mamy, no i wreszcie wyjeżdżamy! 
Słońce nam wskazuje drogę – już doczekać się nie mogę! 
Wiem, że w dali na nas czeka Las szumiący, łąka, rzeka…
 Lato, lato, lato wreszcie, Nie będziemy siedzieć w mieście !

Pytania:
1. O czym jest wiersz?
2. Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza?
3. Co ze sobą zabierają?
4. Jakie masz plany na wakacje?
5. Jak będziesz spędzał czas na wakacjach?

2. Zabawa ruchowa  „Leci lotnik”



Na hasło:
„leci lotnik w górę” – dzieci unoszą ręce jak najwyżej potrafią, mogą stanąć na palcach;
„słonko jasno świeci” – dzieci ruszają rączkami wykonując tzw. słoneczka;
„Hej! Niech mu pomachają wszystkie grzeczne dzieci” – dzieci machają do lotnika.

Na hasło
„Panie pilocie, dziura w samolocie!” – dzieci skandują: „pa-nie pi-lo-cie, dziu-ra w sa-mo-lo-cie i 
kucają. Zakrywają twarze.

Na hasło:
„leci lotnik w górę” – dzieci znów unoszą ręce jak najwyżej potrafią, mogą stanąć na palcach;
„a ptaszki fruwają” – dzieci naśladują poruszanie skrzydełkami – machają szybko rękoma.

3. Praca z Kartą Pracy 4, strona 47 a i b.
4. Zabawa grafomotoryczna „ Tacki z piaskiem” 

Potrzebujemy:

– piasek (lub bułka tarta)
– taca

Przebieg zabawy:
Dziecko maluje palcem po piasku( bułce tartej) obrazek związany z wakacjami, np. góry, muszelki, 
fale, drzewa, itp. 

5. Zabawa techniczna moja wyspa.

Potrzebujemy:
-piasek
-kamyki
-patyczki
-kawałki kory
-piórka
-plastelinę
-rolka po papierze toaletowym
-plastikowe zakrętki
-drobne korale
-talerzyk jednorazowy lub tektura
 Przebieg zabawy

Talerzyk jednorazowy lub tekturę wypełniamy grubą warstwą plasteliny i piaskiem. Wyspę 
ozdabiamy według własnego pomysłu z dostępnych elementów. (jeżeli nie mamy wszystkich 
potrzebnych elementów, to możemy je zastąpić innymi).

Na koniec dziecko opowiada co znajduje się na jego wyspie, jak można spędzić na niej czas i z kim 
chciałby się tam znaleźć. 

6. Na zakończenie pośpiewaj i potańcz do piosenki

Lato, lato, lato czeka
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

