
Piątek 

26.06.2020 

Temat dnia : „Czas pożegnania” 

 

1. Zabawa taneczna  do piosenki „Przedszkola czas już minął”, z dedykacją dla Absolwentów! 

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c 

Zaproś do tańca swojego ulubionego kolegę lub koleżankę z przedszkola.  

 

2. Zabawa dydaktyczna „Wiersz dla Starszaków” 

 

Niech Przedszkole i dzieciaki tyle lat aż żyją, 

 Póki komar, póki mucha morza nie wypiją!  

Od maluchów przygód sto, trzy lata w przedszkolu  

Kto by chciał policzyć, ile razy siedliśmy do stołu?  

Ile razy tańce, śpiewy, śmiechy i radości  

Łzy i krzyki też… już wiemy: nie warto się złościć!  

Paniom pięknie dziękujemy za te wspólne chwile 

 Za zabawy i wspomnienia barwne jak motyle  

Ale zanim w świat pójdziemy, słońce się obrazi przecież  

Bo w tym wierszu pożegnalnym nie ma nic o lecie! 

 Lato się uśmiecha do nas z walizką atrakcji  

A Starszaki życzą wszystkim wspaniałych wakacji!  

(Kinga Misiarczyk) 

 

3. Zabawa plastyczna „ Słój pełen wspomnień”  

 

Przygotuj sobie paski papieru(biały lub kolorowy). Na każdym pasku napisz (lub poproś 

dorosłego o pomoc) swoje miłe wspomnienie z przedszkola. Postaraj się wypełnić cały słój 

swoimi cudownymi wspomnieniami. Słój możesz ozdobić jak tylko chcesz.  

Może to być niesamowita pamiątka.  

https://www.youtube.com/watch?v=8JYyc0eSl_c


 

 

 

4. Zabawa relaksacyjna „Drzewo” 

 

 Znajdź sobie wygodną pozycję – upewnij się czy jest to pozycja, która ci odpowiada, jeśli tak 

– zamknij oczy, jeszcze raz sprawdź, czy jest to najwygodniejsze ułożenie gdyż nasze 

ćwiczenie będzie trwało dłużej. Wyobraź sobie, że jesteś drzewem – dokładniej rozejrzyj się, 

– jakie to jest drzewo – przyglądaj mu się od korony po miejsce, gdzie pień styka się  z 

podłożem. Oglądnij go ze wszystkich stron, – jaką ma koronę, jaki pień, czy ma korzenie, 

jakie one są, jakie jest podłoże – zobacz, jakie ma kolory, poczuj zapach drzewa. Pozwól 

myślom toczyć się wolno, własnym biegiem. Spójrz gdzie stoi to drzewo, kto tam zagląda, 

przychodzi (ptaki, ludzie, zwierzęta). Pomyśl o tym, co chce to drzewo, jeszcze raz starannie 

go oglądnij – miejsce po miejscu – spróbuj zauważyć jego charakterystyczne: znaczki” – 

załamania, sęki płynąć, przerwij swoje oglądanie., Kiedy poczujesz, że masz na to ochotę, 

otwórz oczy, rozejrzyj się dookoła – a teraz zaczynając od słów „jestem drzewem” opisz 

swoje drzewo.  

 

 

 

 



5. Zadanie  dla chętnych  

 

 



 

6. ŻYCZENIA OD PAŃ DLA DZIECI. 

 

Chcę wam życzyć na początek, 

Żeby nauka szła jak z płatka 

Żeby tyle było szóstek, 

ile pszczół na polnych kwiatkach. 

Żeby pochwał było tyle, 

ile szyszek w gęstym borze, 

żeby w szkole było milej 

niż nad rzeką lub nad morzem. 

Długopisy, wszystkie pióra 

niechaj piszą mądrze, ładnie 

i niech skrzypią tak jak żuraw, 

kiedy błąd się gdzieś zakradnie. 

 

Życzę zabaw z kolegami 

kolegów do zabawy, 

Szczęścia, zdrowia, pomyślności, 

i w klasie pierwszej wiele wytrwałości. 

Bądźcie zdrowe, miłe i radosne, 

miejcie w sercach zawsze wiosnę. 

Niech wam świeci promyk słońca, 

Na cenzurkach szkół do końca. 

 

Powodzenia i bezpiecznych wakacji!!!! 


