
Pożegnania nadszedł czas  22.06 – 26.06 

Posłuchajcie piosenki „Już wkrótce wakacje”   https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4  

Spróbujcie ją zaśpiewać. 

Zabawa z piosenką: 

I. Już wkrótce wakacje                    unoszą ręce od strony lewej do prawej (na zasadzie fali), 

i piękna przygoda,    poruszają dłońmi w nadgarstkach,  

wyjedźmy więc czym prędzej,   naśladują ruchami rąk toczenie się kół pociągu 

bo każdej chwili szkoda.    równocześnie uginając kolana, 

 

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,   rysują przed sobą w powietrzu falę, 

gdzie słońca złoty blask,   unoszą ręce i poruszają nimi w nadgarstkach, 

gdzie ptaków leśny chór  naśladują ruchy skrzydeł ptaków, 

swym śpiewem wita nas  wykonują obrót wokół siebie, 

 

II. Żegnamy się z panią,   machają 

z Maciusiem i z Anią 

gotowi, spakowani,     maszerują w miejscu, 

dziś w drogę wyruszamy. 

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal… tak samo jak po pierwszej zwrotce, 

 

III. Lecimy, jedziemy,    maszerują  

idziemy, płyniemy, 

powietrzem, lądem, wodą,  unoszą ręce, wyciągają przed siebie, 

by spotkać się z przyrodą  miarowo klaszczą, 

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal... tak samo jak po pierwszej zwrotce. 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


 

 

 

 



Za chwilę wakacje  bajka Beaty Bielskiej 

Miłe Dzieciaki! Witajcie wakacyjnie. Lato przyniosło nam nie tylko zapach szałwii, akacji i piwonii. 

W letnim koszyku znajdziemy także muszelki, piłkę, skakankę, rolki, rower, rodzinne wycieczki nad 

morze i w góry, maliny, truskawki, poziomki. Zamknijcie teraz oczy i wyobraźcie sobie spacer          

po piaszczystej, złotej plaży. Morze delikatnie szumi i opowiada o swoich mieszkańcach. Przyglądacie 

się falom, które przypływają i odpływają. Wyobraźcie sobie kolorowy, podwodny świat – morską toń, 

pełną wesołych, żywiołowych rybek i tajemniczych roślin podwodnych. Mewy prowadzą Was            

po ciepłym, miękkim piasku. Czujecie zapach i smak morskiej wody... Machacie wesoło 

przepływającym statkom... Za chwilę wsiądziecie do kolorowego, ogromnego balonu, aby zobaczyć 

wysokie szczyty gór i skalne jaskinie. Chłód górskiego strumyka i zapach drzew iglastych dotyka 

waszych nosków. Dostrzegacie także łąki pokryte szafirowymi kwiatami. Górska roślinność dotyka 

waszych stóp. Oddychacie mocno i głęboko świeżym powietrzem. Czujecie się świetnie odprężeni               

i wypoczęci. Słoneczne promyki rozgrzewają coraz bardziej. Za chwilę balon zatrzyma się przed 

Waszym domem. Tu czeka na was lato i wakacje. Gdy policzę do czterech, otworzycie oczy... 

 „Lot balonem” – zabawa  - dzieci otwierają oczy, wstają, przeciągają się, nabierają powietrze nosem 

i dmuchają  - nadmuchują powoli balon. 

 

Wakacyjne  plany  Iwona Fabiszewska 

Słonko mocno świeci,                                 podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek, 

cieszą się więc dzieci                                   podskakują obunóż, 

Chi, chi, cha, chi, chi, cha,                           powtarzają sylaby i klaszczą a dłonie, 

moc promyków słonko da                           podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek, 

Chodźmy więc nad wodę                             maszerują w miejscu, 

po letnią przygodę                                        kontynuują marsz, 

Plum, plum, plum, plum, plum, plum,         powtarzają sylaby i pokazują dłonią kształt fali, 

to strumyka słychać szum                            wypowiadają długo głoskę sz. 

Wejdźmy też na górę                                   naśladują wchodzenie na górę, 

podziwiać naturę.                                         przykładają dłoń do czoła, tworząc nad oczami 

                                                                     daszek i rozglądają się w obie strony, 

Och, och, och, puch, puch, puch                  powtarzają sylaby i klaszczą w dłonie, 

to przedszkolak dzielny zuch.                      wskazują ręką siebie. 



 

Zabawa paluszkowa „Ul”  według Krzysztofa Sąsiadka. 

Dzieci: 

To jest ul.    pokazują dłoń złożoną w pięść, 

Ul to dom,    kciuk schowany między pozostałe palce, 

gdzie pszczoły śpią. 

Pszczoły ciężko pracują. 

Pszczoły z ula wylatują:  kolejno prostują palce dłoni: 

jedna, ,     kciuk, 

dwie,     palec wskazujący, 

trzy,     palec środkowy, 

cztery,     palec serdeczny, 

pięć,     palec mały, 

bzzz, bzzz, bzzz.   naśladują brzęczenie pszczół. 



 



 

 


