
Propozycja zajęć na 23.06.2020r. - WTOREK 

 

Witamy Was  serdecznie MOTYLKI!!!  

I zapraszamy na edukację artystyczną  

 

 

Zanim przejdziemy do dzisiejszej 

propozycji zajęć, chciałybyśmy 

Wam powiedzieć, że dzisiaj tj. - 

23 CZERWCA - jest bardzo 

ważny dzień… a mianowicie –  

DZIEŃ TATY. 

 

Z tej okazji wszystkim tatusiom 

ślemy najlepsze życzenia!!! 

 

 

 

 

 

 

A Wy drogie MOTYLKI biegnijcie mocno 

wyściskać i wycałować Waszych tatusiów! 

 

 

 



Temat zajęć: „Wakacyjne zabawy” 

Cele:   

 poszerzenie doświadczeń plastycznych; 

 doskonalenie sprawności manualnych; 

 rozwijanie sprawności fizycznej; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Zabawy taneczne z przedszkolakami” - zabawa ruchowa na powitanie : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gO2gp87cjZA 

 

2.   Posłuchajcie zagadki… 

 

Kto mi powie, jaki to czas 

Gdy przedszkole idzie w las 

Mama z Tatą w piłkę grają 

I wszyscy się opalają. 

Woda ciepła w morzu,                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=gO2gp87cjZA


W górach też nie gorzej 

Lubię taki czas, mogę długo spać.                                                                                                          

Kto mi powie, jak ten czas się zowie? 

(wakacje) 

 

 

 

 

 

 

 

3. „Wakacji czas” - zapoznanie z melodią i słowami piosenki. Improwizacje 

ruchowe przy piosence. Nauka piosenki na pamięć. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g&t=40s 

 

 

1.Żółty kolor jak radosne słońce,  

co na niebie latem jasne i gorące. 

Kolorowych kwiatów wszędzie pełno jest, 

ciepłe słońce wita lato z nami też 

Ref: Już wakacji nadszedł czas 

Lato, lato wita nas! 

Już wakacji nadszedł czas 

Lato, lato wita nas! (2x) 

2.A niebieski to jest kolor nieba. 

Nieba duża tutaj zawsze nam potrzeba, 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g&t=40s


no bo niebo zawsze tak wesołe jest, 

kiedy słońce świeci a nie pada deszcz. 

Ref: Już wakacji nadszedł czas 

Lato, lato wita nas! 

Już wakacji nadszedł czas 

Lato, lato wita nas! (2x) 

 

 

A TERAZ ZAPRASZAMY WAS W PODRÓŻ ŻAGLÓWKĄ    

 

 

4. „Żaglówka” – praca plastyczno-techniczna: 

 

Do wykonania pracy potrzebne Wam będą:  

 niebieska kartka (jeśli macie 

białą to pokolorujcie ją na 

niebiesko); 

 1 duże żółte koło 

 10 małych żółtych kół (w 

zależności jakiej wielkości 

będzie Wasze słońce… jeśli 

środek będzie mniejszy, to 

małych kółeczek będziecie 

potrzebować mniej ); 

 3 czarne koła różnej 

wielkości; 

 3 białe koła różnej wielkości 

(odpowiednio do kół 

czarnych); 

 Klej; 

 

 

 



Sposób wykonania: Kółka składamy na pół, poza jednym dużym żółtym. Przyklejamy w górnym rogu 

kartki tak, aby powstało słońce. Na niebieskiej kartce rysujemy fale morskie a następnie układamy 

żaglówki i słońce wg poniższego wzoru lub wg własnego pomysłu. Przyklejamy i praca gotowa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec dzisiejszego dnia zapraszamy Was do obejrzenia bajki pt. „Jedziemy na wakacje”: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pZTlOj6B60&t=307s 

 

 

                        DO ZOBACZENIA JUTRO!!! 

Ciocia Marlena i Ciocia Basia  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pZTlOj6B60&t=307s

