
Witajcie kochani  

 

Temat dnia: „Moje wymarzone wakacje.” 

 

 
 

Kochani niestety to już nasze ostatnie spotkanie  

 

1. Na wstępie zagadka: 

 

Kto mi powie, jaki to czas 

Gdy przedszkole idzie w las 

Mama z Tatą w piłkę grają 

I wszyscy się opalają. 

W tym magicznym czasie  

Grzyby rosną w lesie 

Woda ciepła w morzu 

W górach też nie gorzej 

Lubię taki czas 

Mogę długo spać, kto mi powie 

Jak ten czas się zowie? (WAKACJE) 

 

2. Rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego.  



 

- Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci z tego roku, który minął? 

- Z kim najbardziej lubiłeś się bawić?  

- Czym lubiłeś się bawić?  

3. Zapraszam do zapoznania z piosenką: 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig 

 

4. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na 

wycieczkę”. 

 

Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. 

Najpierw musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach,  

w potrzebne nam rzeczy: zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat  

i lornetkę. Uwaga wyruszamy najpierw jedziemy w góry, musimy się 

na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, wiec dużo nas to sił 

kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy 

naśladować ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). 

Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki i krówki 

(dzieci naśladują ruch koszenia trawy – nauczyciel demonstruje). Po 

takiej wycieczce wracamy do przedszkola, zdejmujemy ciężki plecak  

i kładziemy się na dywanie i głęboko oddychamy . 

 

5. Wykonanie kartki – moje wymarzone wakacje, technika 

dowolna. 

6.Krótka przypominajka o bezpieczeństwie podczas wakacji : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig


 

 

 



 

 

 



 



 

 

„W jednym uścisku złączmy dłonie, niech wszystkie 

panie przyjdą też i tak się wspólnie pożegnamy, 

przedszkola nadszedł kres”... 

Kochani to był naprawdę cudowny czas spędzony z wami. 

Chciałabym za to serdecznie podziękować. Ściskam Was wszystkich 

serdecznie. Mam nadzieję, że Wasze wakacje będą udane i przede 

wszystkim bezpieczne. Każdy z Was jest cudowny i wyjątkowy. Łezka 

mi się kręci w oku na samą myśl, że to już ostatnie wspólne chwile. 

Mam nadzieję, że będziecie miło  wspominać ten czas. 



Dziękuję Wam bardzo, że się nie poddaliście i dzielnie 

pracowaliście w waszych domkach. 

 

Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim Rodzicom 

za zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie 

swojego dziecka do wykonywania ćwiczeń, zabaw, zadań, projektów 

utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także 

za pomoc  umożliwiającą dalszą realizację podstawy programowej. 

Obecna trudna sytuacja związana z koronawirusem jest dla nas 

wszystkich ogromnym wyzwaniem, dlatego tym bardziej dziękuję 

za zrozumienie i wzajemną życzliwość. 

Agata Sobala 

 

 
 


