
Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Poniedziałek: Te wspaniałe lata 

 

Już niedługo się rozstaniemy. Nieubłaganie zbliżają się wakacje, a wraz z nimi 

koniec przedszkola. Porozmawiaj z rodzicami i odpowiedz na następujące pytania: 

 

- Z czym kojarzyć ci się będzie nasze przedszkole? 

- Czego będzie ci najbardziej brakować? 

- Jakie było twoje ulubione przedszkolne danie? 

- Jaką imprezę, wycieczkę zapamiętałeś najlepiej? 

 

Teraz otwórz fioletowe karty pracy na stronie 72 i wykonaj ćwiczenia. 

 

Przygotuj następnie kartkę papieru, kredki, ołówek i narysuj swoje najlepsze 

wspomnienie z przedszkola. Opowiedz o nim rodzicom, budując przynajmniej 4 

zdania. 

 

Teraz odpocznij w ulubiony przez siebie sposób. 

 

Przeczytaj poniższy tekst samodzielnie. Sam dopowiedz słowa, które powinny się 

znaleźć w miejscu kropek. 

 

Zbliżają się wakacje. Wraz z nim koniec przedszkola. 

Mój ulubiony kolega to……. Moja ulubiona koleżanka 

to…… Lubię „Danapis”, bo….. Będę tęsknić za….. 
 
 

Zapytaj swoich rodziców, czy chodzili do przedszkola. Niech opowiedzą ci, co 

pamiętają z tamtego czasu. Czy pamiętają swoich kolegów i koleżanki, a może z 

niektórymi spotykają się do dziś? Ja swoją najlepszą przyjaciółkę poznałam 

właśnie w „zerówce”. Znamy się już 30 lat i bawimy się razem tak samo dobrze, 

jak wtedy gdy miałyśmy po 6 lat. Spróbuj wyobrazić sobie siebie za 30 lat, siebie 

i swojego najlepszego kolegę, koleżankę.  

 

 

  



Wtorek: Liczymy patyczki 

 

 

Na wstępie otwórz karty pracy na stronie 73 i wykonaj ćwiczenia. 

 

 

Teraz przygotuj liczmany. Powinny to być patyczki do liczenia, ale możesz 

zastąpić je kredkami, klockami lub innymi elementami, których liczenie nie sprawi 

ci kłopotu.  

Przeczytaj samodzielnie poniższe działania i zilustruj je za pomocą działania na 

patyczkach. Wykonaj działania, podaj wynik. 

 

 

5+2+2=       3+4+1= 

10-5-1=       9-6+2= 

5+4-2=       7+3-4= 

3+3+3=       8+2-5= 

 

 
Teraz wykonaj ćwiczenia ze strony 74 w fioletowych kartach pracy. 

 

Po takiej intensywnej pracy należy ci się chwila odpoczynku. Zachęcam do 

spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, jeśli tylko pogoda na to pozwoli. 

 

Czy czujesz już zbliżające się wakacje i gorące lato? Zapraszam cię do 

obejrzenia filmiku, który znajdziesz pod linkiem 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RTyo7xVGXI&t=88s 

 

 

W opisie filmu znajdziesz link do oryginalnej piosenki z kanału Maple Leaf. Gdy 

już zapamiętasz słówka prezentowane przeze mnie i zapoznasz się ze słowami 

piosenki, zachęcam cię do samodzielnego śpiewania z pokazywaniem. Zaproś do 

wspólnej zabawy pozostałych członków rodziny. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5RTyo7xVGXI&t=88s


Środa: Na zawsze zapamiętasz 

 

Dziś znów zacznij od kart pracy – strona 75. 

 

Potem zaśpiewaj razem ze mną lub samodzielnie piosenkę „Let’s go to the beach”, 

którą poznaliśmy wczoraj. Następnie załącz kolejny filmik, do którego link 

zamieszczam poniżej.  

 

https://youtu.be/_EufUOEwf2g 

 

W nim zapoznasz się z kolejnymi zwierzętami. W osobnym załączniku (Sea 

animals) znajdziesz karty obrazkowe, które możesz wydrukować. Możesz też te 

zwierzątka narysować sam. Poszczególne obrazki rozłóż na podłodze w różnych 

odstępach. Poproś kogoś, by wypowiadał dla ciebie trzy wyrazowe sekwencje (np. 

seahorse, whale, shark). Zapamiętaj sekwencję i poruszaj się od jednego obrazka 

do drugiego. Możesz zmieniać sposób poruszania się (np. skoki obunóż, jednonóż, 

marsz, bieg). Ty też możesz tworzyć sekwencje dla pozostałych członków 

rodziny. 

 

Teraz czas na fioletowe karty pracy str. 76-77 i zielone karty pracy str. 80. 

 

Poniżej wklejam tekst piosenki „Hej, przedszkole ukochane” i link do piosenki. 

Dziś naucz się refrenu i pierwszej zwrotki. 
1. Gdy maj nadchodzi i kwitną kwiatki 

A ty już kończysz swe siedem lat 
Żegnasz zerówkę lub sześciolatki 
I zaraz ruszysz dalej w świat 
 
Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja 
Może jednak tu zostanę jeszcze rok a może dwa 
 
2. A kiedy czerwiec jak woda płynie 
Na dworze lata nadchodzi dzień 
Dla wszystkich chłopców i dla dziewczynek 
Przedszkole właśnie kończy się 
 
Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja… 
 
3. Rzec „do widzenia” trzeba na drogę 
Bo po wakacjach nie wrócisz już 
Wspominaj często przedszkolne progi 
By miłych wspomnień nie krył kurz. 
 
Ref; Hej przedszkole ukochane, co bez ciebie zrobię ja… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M 

https://youtu.be/_EufUOEwf2g
https://www.youtube.com/watch?v=4ba9aVhV88M


Czwartek: Wakacyjne pociągi 

 

Zaczynamy od utrwalania i nauki drugiej zwrotki piosenki „Hej, przedszkole 

ukochane”. Póki jeszcze w duszy nam gra, zaśpiewaj piosenkę „Let’s go to the 

beach”.  

 

Potem załącz wczorajszy filmik z języka angielskiego. Pora na utrwalenie 

zawartych w nim słów. Wczorajsze karty obrazkowe przyklej na puste plastikowe 

butelki. Weź piłkę i zaczynamy zabawę.  

 

Wersja 1: Ustawiasz butelki jedna obok drugiej. Mówisz, w którą butelkę 

zamierzasz trafić (nazywasz po angielsku naklejony na butelkę obrazek), po czym 

turlasz piłką, jak podczas gry w kręgle, próbując strącić wymieniony obiekt. 

 

Wersja 2: Ustawiasz butelki jak kręgle. Rzucasz w nie piłką i nazywasz wszystkie 

zwierzęta, które udało ci się strącić. 

 

A teraz zagraj z kimś z rodziny w grę, którą znajdziesz na 78 stronie 

fioletowych kart pracy. 

 

Myślę, że to najlepsza chwila na przerwę. Może zaprosisz resztę członków 

rodziny do wspólnej zabawy? A może wybierzecie się na rowerową przejażdżkę? 

 

Ada i Olek przygotowali specjalnie dla ciebie wakacyjne rady. Znajdziesz je na 

stronie 94 i 95 w książce z czytankami. Postaraj się przeczytać wszystkie te 

wskazówki samodzielnie. Czy ty też masz jakieś rady dla Ady i Olka? 

 

Przygotuj kolorowy papier, kredki, flamastry, nożyczki, klej, duży arkusz papieru 

i wspólnie z resztą rodziny stwórzcie wakacyjny kodeks. Zawrzyjcie w nim 

wszystkie ważne zasady bezpieczeństwa, o jakich należy pamiętać podczas 

letniego wypoczynku. Tworząc ten kodeks weźcie pod uwagę, gdzie będziecie 

wypoczywać, bo inne zasady obowiązują w górach, a inne nad jeziorem. Swoją 

pracą pochwal się na facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek: To już jest koniec 

 

Rozpoczniemy ten dzień ze śpiewem na ustach. Naucz się ostatniej zwrotki 

piosenki. Zaproś rodzinę na koncert i odśpiewaj im piosenkę „Hej, przedszkole, 

ukochane”. 

 

Teraz przeczytaj wiersz „Pożegnanie przedszkola” Agaty Widzowskiej. 

 
– 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...? 

 
Ten wiersz jest o Tobie. Myślę, że wiesz o wiele więcej, niż jest w wierszu 

wymienione. 

 



Dziś, w imieniu wszystkich cioć, chciałabym podziękować i Tobie i Twoim 

rodzicom za to, że tak pilnie uczyliście się w tym dziwnym czasie. Zdecydowanie 

wolałybyśmy spędzać ten czas z Wami w przedszkolnej sali. Jednak na pewne 

rzeczy nie mamy wpływu. Jesteśmy z Was bardzo dumne, że wytrwaliście do 

ostatniego dnia nauki przez Internet. Doceniamy prace, jakie przesyłaliście przez 

facebooka. Dzięki temu mogłyśmy poczuć się, jakbyśmy były trochę bliżej Was.  

 

Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać wszystkim na zakończeniu roku, 

żebyśmy mogły pożegnać się z Wami wszystkimi, zanim rozpoczniecie Waszą 

nową przygodę w szkole.  

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,  

      Ciocia Aga, Ciocia Basia i Ciocia Kasia 


