
Dzień dobry drodzy Rodzice, kochane Słoneczka i Skrzaciki! 

 

Pożegnania nadszedł czas 
- wakacje wołają nas! 

 

1. TEMAT DNIA – „Wspomnienia z przedszkola”. 

2. DATA – 26.06.2020 

3. CELE- dziecko; 

- wyróżnia głoski w nagłosie i w wygłosie wyrazów, 

- wie, jak bezpiecznie zachować się na drodze oraz podczas pobytu w szkole, 

- zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku, 

- odpowiada na pytania zadawane przez rodzica, 

- potrafi wykonać pracę plastyczną zgodnie z instrukcją. 

 

4. Powitanie zabawą „Kto lubił w przedszkolu…niech zaklaszcze w dłonie. 

Witam dziecko, które lubiło  w przedszkolu bawić się z kolegami… 

Witam dziecko, które lubiło w przedszkolu rysować… 

Witam dziecko, które lubiło w przedszkolu rozwiązywać zadania… 

Witam dziecko, które lubiło bawić się w ogrodzie przedszkolnym… 

Mam nadzieję, że wszystkie dzieci poczuły się powitane! 

 

5. Zabawa z rodzicem: Słowo na głoskę...? – doskonalenie analizy słuchowej, wyodrębnianie 

głoski w wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej. 

Zabawę rozpoczyna rodzic, podając dowolne słowo. Dziecko  mówi, jaka głoska znajduje się 

na końcu tego słowa i podaje słowo rozpoczynające  się na tę głoskę, np.: sok – k – koc, nos – 

s – sos, osa – a – as, bok – k – kot.  

 



6. Quiz „Tak czy nie”. 

Rodzic sprawdza co dziecko wie na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas 

wakacji. Jeśli zachowanie jest bezpieczne, dziecko klaszcze w dłonie, jeśli nie – tupie nogami . 

Przykłady zasad: 

- Po górach spacerujemy podczas burzy. 

- Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt. 

- W lesie można krzyczeć. 

- Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem. 

- Na plaży opalamy się od rana do wieczora. 

- W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. 

- Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych. 

- Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

 

6. Utrwalenie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania. 

Rodzicu proszę przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas 

poruszania się po drodze: o chodzeniu w parach, nieoddalaniu się od grupy, chodzeniu 

prawą stroną chodnika. Omów  z dzieckiem  także zasady zachowania podczas pobytu w 

zerówce, takie jak: zachowanie spokoju na zajęciach, uważne słuchanie nauczyciela, 

właściwe odnoszenie się do rówieśników, stosowanie zwrotów grzecznościowych.  

 

7. Zabawa „Wywiad dziennikarza” – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony 

temat. 

 Rodzic jest dziennikarzem z mikrofonem (mikrofon zabawkowy, skakanka, wykonany z 

klocków, itp.)podchodzi  do dziecka i zadaje mu pytania, np.: Co ciekawego robiłeś w 

przedszkolu w ciągu roku szkolnego? Co ci się najbardziej podobało? Czego się nauczyłeś?  

 

8. Praca techniczno-konstrukcyjna „Kolorowe łódeczki” – doskonalenie umiejętności łączenia 

różnych elementów. 

Potrzebne materiały: kawałek korka lub plastikowa nakrętka, plastelina, papier kolorowy, 

nożyczki, wykałaczki. 

Dziecko wykonuje łódeczki z kawałka cienkiej, korkowej podkładki, np. pod szklankę lub z 

przeciętego na pół korka lub plastikowej nakrętki. Mocuje na środku plastelinę i wbija  w nią 



wykałaczkę, wycina  trójkąt z papieru kolorowego, a następnie przebijają go wykałaczką w 

dwóch miejscach robiąc  żagielek. 

DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ZAJĘCIACHJ 

Przesyłam pozdrowienia i uściski życzę udanych wakacji i mnóstwo zdrówkaJ 

Pani – AlaJ 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM DZIECI Z GRUP „SŁONECZKA” I „SKRZATY”  

ZA CAŁOROCZNĄ WSPÓŁPRACĘ. 

DZIĘKUJEMY ZA TRUD I ZAANGAŻOWANIE W ZDALNĄ EDUKACJĘ WASZYCH DZIECI. 

ŻYCZYMY PAŃSTWU ORAZ WASZYM DZIECIOM UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI ORAZ 

SUKCESÓW W NOWYM ROKU SZKOLNYM. 

Wasze Panie: 

                     

Pani Bożenka Wieczorek                                                                                      Pani Bożenka Łysek 

 

 


