
 Na zawsze zapamiętasz  

Rysowanie po śladach. 

 Dziecko: • śpiewa piosenkę, • uczestniczy w zabawie przy piosence, • wykonuje rysunek, • 

dzieli się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu. 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 75. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie 

kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty. • Zabawa Wakacje. Dla 

każdego dziecka: kartka, kredki. Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z 

jednoczesnym wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym 

dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być pachnące. 

Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być 

słodkie. Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje 

muszą być tajemnicze. Określanie, który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na 

wakacjach. 

Na zawsze zapamiętasz, jak Lena wciąż płakała.    

 Podarty elementarz przez Olka i Michała. 

Jak Ada jeść nie chciała 

 Jaś zasnął pośród lalek.     

 Jak Ola kompot raz rozlała 

na całą naszą salę. 

Zachęcam do pooglądania zdjęć dziecka od narodzin do teraźniejszości. Można też pooglądać 

zdjęcia na stronie szkolnej, powspominać. Może dziecko coś zaśpiewa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ATBE-3Oz7ek– Bo w przedszkolu  

https://www.youtube.com/watch?v=8BHISyj0kWg – Przedszkole drugi dom 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM – Jestem Polakiem 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg – Dżungla  

https://www.youtube.com/watch?v=s85UBfgqKwY – Urodziny marchewki. 

 

 Co najbardziej podobało mi się w przedszkolu – wykonanie rysunku.  • Zabawa Dokończ 

zdania. R. rozpoczyna zdania, a dziecko je kończy. Np.: W przedszkolu lubiłem/ lubiłam… W 

przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu czułem się/czułam się… • 

Wypowiadanie się dziecka na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród zdarzeń w ciągu 

roku) w przedszkolu.  

Karta pracy, cz. 4, s. 76. Rysowanie tego, co podobało się w przedszkolu. Wskazywanie 

obrazków zgodnie z kolejnością pór roku.  

Karta pracy, cz. 4, s. 77. Czytanie tekstu z R. Rozmowa na temat tego, co dziecko poznało w 

przedszkolu. Rysowanie słoneczek po śladach. Kolorowanie rysunków.  
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