
 

 

DZIEŃ DOBRY KOCHANE PRZEDSZKOLAKI!!! 

 

Dzisiaj poznamy kolejne piękne zakątki Polski. Mam nadzieję, że razem z rodziną 

zaplanujecie wakacyjną wyprawę nad jeziora. Czeka tam na Was mnóstwo atrakcji i 

fantastycznych przygód. Ale na początek rozruszajmy się. 

 

Piosenka KTO JAK SKACZE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/embed/LNouuY9zrKQ?feature=oembed


Poproście rodziców o przeczytanie wiersza - “Pojedziemy na Mazury” 

 Piękne nasze polskie morze, 

 piękne nasze polskie góry, 

 piękny Kraków, Zakopane,  

równie piękne są Mazury.  

 

To tam właśnie tego lata 

 na wakacje pojedziemy, 

 na polanie pod drzewami 

 duży namiot rozbijemy. 

 

 Będę z tatą łowił ryby, 

 w ciszy leśnej odpoczywał,  

będę z mamą zbierał grzyby, 

po jeziorach łódką pływał. 

 

 Gdy już będę na Mazurach  

zwiedzę miasto Mikołajki, 

 by przekonać się czy prawda, 

 że są piękne „tak jak z bajki”.  

 

Porozmawiajcie z rodzicami o wierszu, wymieńcie nazwy miast, które usłyszeliście. 

Odszukajcie miejscowość Mikołajki na mapie. 



 

Posłuchajcie piosenki 

Szanteczka dla dziecka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R12f0zsXO40 

https://www.youtube.com/watch?v=R12f0zsXO40
https://www.youtube.com/embed/R12f0zsXO40?feature=oembed


Pooglądajcie zdjęcia. Opowiedzcie, co można robić nad jeziorem. 

 

 



 

 



 

 

 



Poznajcie skrzata Borówkę, który zaprasza Was dzisiaj nad jezioro. 

Film - Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 10 – Jezioro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA 

 

Przyjrzyjcie się ilustracjom. Powiedzcie, gdzie rodzina spędza wakacje. Co robią osoby na 

zdjęciach? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA
https://www.youtube.com/embed/R12f0zsXO40?feature=oembed


 

 

Piosenka Hej ho! Żagle staw! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWFkZ6oz2ds 

https://www.youtube.com/watch?v=JWFkZ6oz2ds
https://www.youtube.com/embed/JWFkZ6oz2ds?feature=oembed


Spróbujcie odgadnąć, gdzie dzieci spędzą wakacje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narysujcie, proszę rybkę po śladzie. 

 

 

http://przedszkole42.krakow.pl/rodzice/zajecia/ 

 

Poproście rodziców o wydrukowanie kolorowanki i pokolorujcie ją. 

http://przedszkole42.krakow.pl/rodzice/zajecia/


 

kolorowanka 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje-nad-jeziorem/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje-nad-jeziorem/


Czas na mały relaks. Poproście rodziców, aby pomasowali wam plecy. 

 

 

Kanapka  

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka), 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy), 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców), 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach), 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami), 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

 

 

Słoń na wycieczce  

 

Szedł sobie słoń na wycieczkę,  (z wyczuciem naciskamy plecy dziecka wewnętrzną stroną 

dłoni) 

z tyłu na plecach miał teczkę,  (rysujemy palcem prostokąt) 

nos długi – trąbę słoniową (rysujemy trąbę) 

i kiwał na boki głową. (ujmujemy ciało dziecka i lekko kołyszemy na boki) 

Wolno szedł słonik, szurając nogami jak wielkie kloce. (naciskamy plecy dziecka wewnętrzną 

stroną dłoni) 

Tak ociężale jak… słonie (naciskając dłońmi na przemian, wolno przesuwamy je wzdłuż 

kręgosłupa do góry) 

szedł sobie wolniutko po drodze. 



Zwierzaki  

Szedł świerszcz po ścianie w czerwonym żupanie, 

A świerszczyk po drzwiczkach w żółtych rękawiczkach (dotykamy palcami po ręce i nodze). 

Idzie rak nieborak, jak uszczypnie będzie znak (dotykamy dłonią po ręce i delikatnie 

szczypiemy). 

Idzie myszka do braciszka, tu wskoczyła, tu się skryła (dotykamy palcami po ręce i chowamy 

dłonie pod paszki). 

Szedł chłop przez bór niósł ze sobą wór (całą dłonią dotykamy rączki dziecka). 

Pytałem go o grosz, a on mnie cap za nos (dotykamy dłonią po ciele i chwytamy za nos 

dziecka). 

 

 

Pizza  

 

Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające), 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), 

dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy) 

no… może dwie, trzy. 



Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka), 

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), 

wygładzamy placek (gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: 

pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w miseczki), 

krążki cebuli (rysujemy koła), 

oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), 

później … (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), 

posypujemy serem (szybko muskamy po plecach opuszkami palców obu dłoni) 

i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na chwilę pozostajemy w tej pozycji). 

Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) 

dla mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata 

dla Matyldy… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy). 

Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami) 

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

 

Może macie jeszcze ochotę na papierową łódeczkę? 

Mam dla was 2 propozycje.  Poproście o pomoc rodziców. Powodzenia. 

 

Film - Jak zrobić Papierowy Statek Origami  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M
https://www.youtube.com/embed/hxHqIuvsx2M?feature=oembed


Jak zrobić żaglowy statek origami 

 

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

 

DO JUTRA KOCHANI. MIŁEGO DNIA. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oPvRZtndWQM
https://www.youtube.com/embed/oPvRZtndWQM?feature=oembed

