
Witam Państwa serdecznie. 

 Zakończyliśmy rok szkolny. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się już wszyscy 
w Przedszkolu. 

Przesyłam propozycje działań na miesiąc lipiec. Mam nadzieję, że pogoda nam będzie 
dopisywać i będziemy mogli wszyscy swobodnie chodzić na spacery i korzystać ze słoneczka. 

 Bardzo proszę by w trakcie wakacji dzieciom pozwalać na ruch oczywiście w miarę 
możliwości dziecka. Proszę wykorzystywać możliwości grania w piłkę, turlania się po trawie 
i piasku oraz zabawy w wodzie.  Pozwólmy dzieciom poprawiać ich możliwości 
samoobsługowe takie jak ubieranie, rozbieranie, samodzielne spożywanie posiłków. 
Zachęcam do podejmowania prób zakończenia stosowania pampersów. 

 Podczas zabaw na świeżym powietrzu korzystajmy z możliwości zabawy piaskiem, 
kamyczkami, patykami gdyż pozwoli to dziecku doskonalić możliwości związane nie tylko z 
motoryką małą i dużą, koordynacją wzrokowo ruchową, ale także grafomotorykę. Polecam 
zabawy z wodą, błotem. Myślę, że pamiętamy nasze zabawy w sklep gdzie pieniążkami były 
liście a babeczki były robione z błota. Podczas zabaw tematycznych będziemy dziecko uczyli 
zabawy „na niby”. Dzięki temu dziecko się będzie uczyło odgrywać role sprzedawcy, 
fryzjera, policjanta…. Ze starszymi dziećmi spróbujmy gry planszowe np. grzybobranie, 
domino obrazkowe. Proszę o dostosowanie zasad gry do możliwości dziecka. 

 Wakacje nam się zaczęły pogodą bardzo zróżnicowaną. Zachęcam do rozmów na 
temat zjawisk atmosferycznych a po takiej rozmowie można namalować plakatówkami burzę 
lub dmuchać w papierek położony na blacie stołu udając wichurę.  

 Lato nam daję również możliwości poznawania różnych smaków. Jeżeli dziecko nie 
ma żadnej alergii pozwólmy mu kosztować owoce, warzywa. Nazywajmy, jaki smak w 
danym momencie dziecko odczuwa. Pozwalajmy na odgryzanie, lizanie i oblizywanie są to 
dobre ćwiczenia logopedyczne. 

  Przez cały czas trwania wakacji będą Państwo wasze pociechy wspomagać w zakresie 
budowania pozytywnych kontaktów z otoczeniem oraz rozpoznawania i kontrolowania 
emocji. Proszę o podkreślanie pozytywnych postaw, chwalenie za zgodną zabawę. Polecam 
by z dzieckiem ustalić zasady, które w momencie kryzysu, będziecie mogli dziecku 
przypomnieć.   

 Życzę Państwu udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. 

 Pozdrawiam Monika Pluszczykova    

     

 

 


