
25.06.2020 rok. 

Witamy serdecznie Dzieci i Rodziców. Ze względu na zaistniałą sytuację 

prowadzenie zajęć dydaktycznych będzie odbywało się za pomocą strony 

internetowej naszego przedszkola. Prosimy Rodziców o współpracę                          

z naszą grupą i wspólną edukację. Pozdrawiamy Serdecznie Dzieci i Rodziców.  

 

TEMAT TYGODNIA (22 - 26.06.2020 rok) - Wakacje 

Cele ogólne: Utrwalanie zasad bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w górach. 

Wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków, oraz podawania ich nazw. 

Rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej. 

Prosimy Rodziców gr. V i VI o przesyłanie zdjęć prac dzieci na adres 

 ps.36grupa5@onet.pl 

Zdjęcia będą umieszczane na naszej stronie internetowej. 

Prosimy przesyłać zdjęcia w układzie poziomym. Dziękujemy. 

 

mailto:ps.36grupa5@onet.pl


Gimnastyka dla dzieci w domu :) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ&t=99s 

 

Zgadnij o kim mowa 

To jedna z najważniejszych osób na świecie. 

  Jeśli go jeszcze nie macie – może kiedyś znajdziecie. 

  To ktoś, z kim dobrze jest się bawić, śmiać, rozmawiać. 

  Czasami miłe niespodzianki sobie sprawiać. 

[przyjaciel] 

 

Zachęcamy Rodziców do wspólnego czytania 

,,Cała Polska Czyta Dzieciom” 

Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy                    

na nie z miłością, poświęcamy mu czas. To waśnie dzięki poczuciu, że 

jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna budować wiarę                          

w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne 

 

„Bajka o dwóch ołówkach”. 

M. Molica 

W pewnym piórniku mieszkały równo ułożone ołówki. Były kolorowe, tylko jeden był 

zwykły, szary. Tuż obok niego znajdował się wspaniały ołówek dwukolorowy: 

czerwono - niebieski. Ołówki zawsze przebywały razem, czy to leżąc obok siebie                       

https://www.youtube.com/watch?v=RsKRBBhgrYQ&t=99s


w piórniku, czy ścigając się i kreśląc wzory na papierze. Bardzo lubiły się tak razem 

bawić. Szary rysował kontury, a dwukolorowy wypełniał je barwami. Inne kolorowe 

chciały się przyjaźnić z dwukolorowym, ale on wolał szary ołówek.                                             

– Co to za zwyczaje? – szeptały oburzone, że dwukolorowy przyjaźni się z takim 

zwyczajnym. – To nie wypada! – powtarzały. Ale dwukolorowy nie słuchał tego 

gadania, szarak zresztą też. Obydwa przecież bardzo się lubiły. Aż pewnego razu 

wydarzyło się nieszczęście straszne: dwukolorowemu złamały się grafity! – Będzie 

do wyrzucenia – szeptały między sobą ołówki, z satysfakcją przekazując sobie tę 

wieść. Dwukolorowy bardzo się zasmucił, szarak jeszcze bardziej.  

– Jak mu pomóc, co robić? – pytał sam siebie – Nie pozwolę, aby taki wspaniały 

ołówek został wyrzucony. Wziął przyjaciela na plecy i pomaszerował szukać lekarza 

ołówków. Długo szukali pomocy. Szary ołówek był bardzo zmęczony, co chwilę 

odpoczywał. Nareszcie znalazł bardzo starą temperówkę. 

– Spróbuję wam pomóc – rzekła i bardzo ostrożnie zabrała się do pracy.                                                                               

– Uff, już po zabiegu – powiedziała – Udało się, jesteś wprawdzie krótszy, ale nadal  

możesz pięknie rysować, co tylko zechcesz.  

– Naprawdę? – spytał z niedowierzaniem dwukolorowy. – Pomogłam tobie, ale 

największą przysługę oddał ci twój przyjaciel, szary ołówek. 

– E, tam – powiedział szarak zawstydzony tą pochwałą – My jesteśmy prawdziwi 

przyjaciele, on nie zdradził naszej przyjaźni dla innych, kolorowych, więc ja...– tutaj 

zaczął się jąkać bardzo wzruszony. Dwukolorowy nic nie powiedział, tylko przytulił się 

do niego. Wróciły razem do piórnika. 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

 

– Jak wyglądały ołówki leżące w piórniku?                                                                                        

– Jak nazwiemy to, co łączyło ołówek szary i dwukolorowy?                                                                                

– Jak inne ołówki mówiły o tej przyjaźni?                                                                                              

– Co zrobił ołówek szary, gdy przyjaciela spotkało nieszczęście?                                                                                      

– Kto to jest przyjaciel?                                                                                                                                               

– Po czym można poznać prawdziwą przyjaźń?                                                                                  

– Po co jest nam potrzebna przyjaźń?                                                                                            

– Jak należy postępować ,aby być dobrym przyjacielem?                                                                                  

– Co warto zrobić, gdy pokłóciliśmy się z przyjacielem. 



 

Praca dzieci 3 – letnie 

 

„Mój przyjaciel” 

A. Frączek 

 

 

„Mój przyjaciel daję słowo, 

Jest osobą wyjątkową! 

 

Umie robić zamki z piasku, 

Po podwórku biega w kasku 

I dla innych się naraża  

jak policjant albo strażak 

 

Czasem bywa też piratem, 

Co na statku ma armatę, 

Raz rycerską nosi zbroję, 

Innym razem jest kowbojem. 

 

Kiedy się spotkamy w parku, 

To podzieli się koparką 

I pożyczy mi łopatkę 

Lub wiaderko w żółtą kratkę. 

 



 

Bardzo lubi mleczne krówki 

I czerwone ciężarówki, 

Piłkę nożną kopie w błocie, 

Z kotem ściga się po płocie. 

 

A w kieszonce od spódniczki 

Trzyma procę i kamyczki. 

Mój przyjaciel daję słowo 

Jest dziewczynką wyjątkową! 

 

Jaki powinien być przyjaciel? 

W jakie zabawy mogą się bawić przyjaciele 

 

Rysunek przyjaciela 

Narysujcie swojego przyjaciela. Jeżeli jeszcze go nie masz, narysuj, jak go sobie 

wyobrażasz. 

 

 

 

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

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Coś lepszego niż miodek 

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


 



 

 

Praca dzieci 4 – letnie  

Uśmiech 

Na plecach taty lub mamy narysuj uśmiechniętą buzię… Teraz słonko... Samochód… 

A teraz coś, co chciałabyś/chciałbyś  tej osobie dać – niech spróbuje odgadnąć, co to 

takiego. Udało się?”.  Powtarzamy to ćwiczenie – teraz druga osoba z pary rysuje 

wymienione wcześniej rzeczy na plecach pierwszej osoby. 

Rysunek przyjaciela 

Narysujcie swojego przyjaciela. Jeżeli jeszcze go nie masz, narysuj, jak go sobie 

wyobrażasz. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5kXEyhUT8U 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Przyjacielskie kłopoty 

https://www.youtube.com/watch?v=W5kXEyhUT8U


 

 



 

Praca dzieci 5 – letnie  

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

 

Tekst piosenki: 

Latem lubimy oglądać słońce, 

po deszczu tęczę łapać na łące, 

lubimy latem też w piłkę grać 

a na biwaku w namiocie spać. 

Zimą lubimy lepić bałwana, 

jeździć na sankach nawet do rana, 

lubimy książki, w warcaby grać 

albo z latawcem i wiatrem gnać! 

Ref: Nie muszę nic robić sam 

Przecież przyjaciela mam 

Jest fajnie mówię wam 

Bo przyjaciela mam / x2 

Mam mamę, tatę, siostrę i pieska 

i przyjaciela, on blisko mieszka 

gdy jest mi smutno pociesza mnie, 

a gdy wesoło – bawimy się. 

Dziś popłyniemy pirackim statkiem, 

jutro znajdziemy Puchatka chatkę, 

indiański namiot na nas czeka, 

rycerz na koniu jedzie z daleka! 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


Ref: Nie muszę nic robić sam 

Przecież przyjaciela mam 

Jest fajnie mówię wam 

Bo przyjaciela mam / x2 

Śmieje się do nas świat 

Taki wielki, piękny świat 

a gdy jest nas dwóch, 

to cały świat jest nasz 

Ref: Nie muszę nic robić sam 

Przecież przyjaciela mam 

Jest fajnie mówię wam 

Bo przyjaciela mam / x2 

 Przyjaciel to… 

 Przyjaciel pomaga, kiedy… 

 Z przyjacielem najlepiej… 

 

Rysunek przyjaciela 

Narysujcie swojego przyjaciela. Jeżeli jeszcze go nie masz, narysuj, jak go sobie 

wyobrażasz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kNPfH8L7sLY 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Przyjaciele na niewyraźne chwile 

https://www.youtube.com/watch?v=kNPfH8L7sLY


 



 

 

Praca dzieci 6 – letnie 

Przypominamy Rodzicom dzieci 6 – letnich, że dzieci pracują w domu                        

w książkach wg proponowanej tematyki tygodniowej. Jest to przygotowanie 

dzieci do szkoły.  

Rysunek przyjaciela 

Narysujcie swojego przyjaciela. Jeżeli jeszcze go nie masz, narysuj, jak go sobie 

wyobrażasz, ale zanim zaczniesz rysować obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Portret przyjaźni 

 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw


Praca KP4.46a -  czytanie zdań, rysowanie lodów, wykonywanie obliczeń, łączenie 

podpisów z właściwymi obrazkami. 

Praca KP4.46b – podawanie nazw przedmiotów, wyszukiwanie nazw w wykreślance. 

 

PRACA DODATKOWA - CHĘTNYM DZIECIOM 

 

Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Najsłodszy z przyjaciół 

https://www.youtube.com/watch?v=37QqBO-kUr8 

 

Zaproś bliską Ci osobę do gry w statki 

https://www.youtube.com/watch?v=37QqBO-kUr8


Gra w statki 
   

 

Twoje statki:                                                                        Statki drugiego gracza: 

 

 
 

 

Twoje statki:                                                                        Statki drugiego gracza: 

 

 

 
 

Narysuj statki: 

  

 
mojedziecikreatywnie.pl  


