
Grupa „Krasnoludki” 

 

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże    (15-19.06.2020) 

 

 

Data 

 

Temat dnia 

 

Aktywność i działalność 

dziecka 

 

Cele 

Numery 

obszarów 

z podstawy 

programowej 

 
15.06. 

2020r. 

 
    Podróż 

samolotem 

. 

- Podróż do Włoch – 

słuchanie opowiadania 

Barbary Szelągowskiej -

Wakacyjne podróże. 

 

- Moje wymarzone wakacje 

– malowanie na podkładzie 

z gazy 

. 

- wdrażanie do uważnego 

słuchania tekstu literackiego, 

- rozwijanie sprawności 

manualnej, 

- zachęcenie do wypowiadania 

się 

 

 

 
I5. I8, III8, 

IV 5,IV 7, IV8 

 IV 19, 

 

 

 

 
16.06. 

2020r. 

 

Sposób na 

wakacyjną 

nudę 

 

 

. -  Co pływa, co tonie? – 

zajęcia badawcze z 

wykorzystaniem wody 

 

- Odrysowywanie, 

wycinanie i kolorowanie 

sylwet ryb 

- rozbudzanie ciekawości 

poznawczej poprzez aktywny 

udział w zabawach 

badawczych 

- ćwiczenie sprawności 

manualnych 

 
I 5, I 8, III 8,  

IV 7. IV 8, 

 IV 12 

 

 
17.06. 

2020r. 

 
 

 

 

Planujemy 

wakacje 

 

 

. - Wakacyjne bagaże – 

zajęcie matematyczne. 

- „Wakacyjne plany” 

ćwiczenia artykulacyjne 

i ruchowe na podstawie 

rymowanki Iwony 

Fabiszewskiej 

 

− rozwijanie umiejętności 

liczenia, 

− klasyfikowanie przedmiotów 

ze względu na ich 

przynależność, 

− rozwijanie spostrzegawczości 

i percepcji słuchowej, 

- rozwijanie sprawności 

ruchowej 

- usprawnienie aparatu mowy 

 
I 5, I 8, III8,  

IV 7, IV 15,  

 

18.06. 

2020r 

 

Wakacje nad 

morzem 

 

. - „Nad morzem” - praca z 

obrazkiem 

 

- „Wakacyjny upominek” - 

praca plastyczna 

− poznawanie różnych 

środowisk przyrodniczych, 

− rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na 

określony temat, 

− rozwijanie sprawności 

manualnej, 

zachęcanie do sprawiania 

niespodzianek bliskim 

osobom 

 
I 7, IV 1, 

IV 5, IV 9,  

IV 18 

 

 
19.06. 

2020r 

 

Podróże 

małe i duże 

 

- Po lądzie, powietrzu czy 

wodzie? – zabawy 

dydaktyczne inspirowane 

wierszem Laury Łącz Letnie 

wakacje. 

- „Jaki to pojazd” - zagadki 

słuchowe 

− zapoznanie z różnymi 

środkami transportu 

− rozwijanie spostrzegawczości 

słuchowej i sprawności 

aparatu artykulacyjnego, 

- rozwijanie 

spostrzegawczości i percepcji 

słuchowej 

I 5, I 8, III 8,  

IV 1, IV 7 



 

Temat: Podróż samolotem        15.06.2020 (poniedziałek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat to „Podróż samolotem”. Na początek lubiana przez dzieci 

zabawa ruchowa przy piosence „Mucha w mucholocie”. Przeczytajcie dziecku zagadkę 

wprowadzającą w temat dnia. Przesyłamy ilustracje zdjęć różnych samolotów, aby dziecko 

mogło zaobserwować różnice między nimi i poznać ich nazwy. Prosimy o przeczytanie 

opowiadania Barbary Szelągowskiej - Wakacyjne podróże i rozmowę z dzieckiem na temat 

jego treści. Proponujemy, również zapoznanie dziecka z globusem, powiedzenie co znajduję 

się na nim. Proponujemy wykonanie samolotu lub rakiety z kartki papieru. W chwili relaksu 

proponujemy masażyk - „Wakacyjne okulary”. Prosimy o zachęcenie dziecka do wykonania 

kart pracy i zagadek o samolotach.  

1.W poranku proponujemy: Zabawa muzyczna „Mucha w mucholocie” 

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

2.Zagadka wprowadzająca w temat zajęć 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

3.Podróż samolotem. 

Czy lecieliście kiedyś samolotem? Obejrzyjcie kilka obrazków przedstawiających samoloty. 

  

 

SAMOLOT PASAŻERSKI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc


 

SAMOLOT WOJSKOWY 

  

 

SAMOLOT TRANSPORTOWY 

  

 

SAMOLOT SZKOLENIOWY 

  



 

SAMOLOT GAŚNICZY  

 

4. Podróż do Włoch- Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej - Wakacyjne 

podróże. 

Na wakacje czas! 

Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy od poprzedniego. Robiło się 

coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie samolotem. Lubiła bawić się globusem swojej 

mamy. Plastikowym samolocikiem lądowała na maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach. 

Któregoś dnia tata z tajemniczą miną podszedł do dziewczynki. 

- Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie? 

- Oczywiście, że możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu? 

- Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. Tu są Włochy i tu chciałbym wylądować, razem z 

tobą, Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą. 

- To wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku- zaśmiała się 

dziewczynka. 

- W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to? 

- Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu!- krzyknęła uradowana Ada. 

- To powiem ci w tajemnicy, że już kupiłem bilety. 

- Naprawdę?!- zapytała z niedowierzaniem dziewczynka. 

- Olek, słyszałeś będziemy lądować na bucie! Naprawdę! Olek, podobnie jak jego siostra, nie 

mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną przyjechali na lotnisko.  

- Kochani- powiedział tata- lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić. Musimy się 

wzajemnie pilnować- dodał i popatrzył na dzieci. Rodzeństwo z zaciekawieniem rozglądało 

się po ogromnej, pełnej ludzi hali wylotów. 

- A kim są ci ludzie w mundurkach?- zapytała Ada, ściskając Dinusia. -To kapitan i 

stewardesy- odpowiedziała mama. - Może będą z nimi lecieć do Włoch. Zobaczymy. 

Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się wygodnie w samolocie. Początkowo 

dziewczynka bała się hałasujących silników.  

- Startujemy! Nareszcie!- ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą chwilą wszystko 

robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu 

widać było ląd, a potem morze. Wreszcie samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe wakacje.  

Upalne dni dzieci spędzały w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. Wieczorami zaś 

zwiedzały piękne miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych i winorośli. Ada uwielbiała 

pozować do zdjęć- zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodobała jej się Fontanna 

Pszczół. 



- Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia?- zapytała dziewczynka i w tym momencie Dinuś 

wpadł prosto do wody. Na szczęście tata szybko wyłowił niesfornego pluszaka.  

- Musisz go bardziej pilnować, córeczko- zaśmiał się tata. - Nie wiem, czy jest zadowolony z 

kąpieli. 

- Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz zrobimy? Jeszcze się na mnie pogniewa- 

zasmuciła się Ada. 

- Nie martw się. Myślę, że poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej włoskiej 

pizzy!- powiedział dziadek. -Zrobiłem się naprawdę głodny. A wy? - I wskazał budynek, z 

którego unosił się świeży zapach ziół i ciasta. - W końcu Włochy, to i pizza!- zawołał Olek i 

cała rodzina weszła do pobliskiej pizzeri. Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę 

nie zdążył się mocno zmoczyć. 

5.Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. 

 Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje? 

 Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie? 

 Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina? 

 W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch? 

 Opowiedzcie, jak wygląda Fontanna Pszczół. 

6. Karta pracy. Załącznik 1 

Dziecko odnajduje pasujący cień samolotu.  

7. Zabawy z globusem. 

 

To jest globus. Może macie go w domu? Rodzicu, opowiedz dziecku o globusie. Zwróć 

uwagę, że niebieskim kolorem oznaczone są jeziora, rzeki, morza i oceany. Pokręćcie 

globusem, pokażcie palcem dowolne miejsce ( rodzic odczyta nazwę), następnie podzielcie 

rytmicznie na sylaby. Zabawę możemy powtarzać. 

8.Zabawa konstrukcyjna – „Mój samolot”  – proste składanie samolotu z kartki papieru 

A4   

Samolot – https://www.youtube.com/watch?v=b385fkYM844  lub do wyboru 

Rakieta   https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo 

https://www.youtube.com/watch?v=b385fkYM844
https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo


9. Masażyk- “Wakacyjne okulary” 

Dwa kółeczka się spotkały (rysujemy oburącz kółka na plecach dziecka) 

i zrobiły okulary. 

Teraz każdy z nas już może (kłucie palcem po plecach i pokazywanie dużo ludzi) 

nosić sobie je na nosie (rysujemy nos) 

i oglądać świat nasz cały (rysujemy okrągłą ziemię na plecach dziecka) 

przez różowe okulary (rysujemy dwa kółeczka) 

 

10. „Moje wymarzone wakacje” – malowanie na podkładzie z gazy 

Dziecko otrzymuje  kartkę z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, pędzel, gaza 

opatrunkową.  

Kartkę z bloku technicznego dziecko pokrywa klejem. Na całej powierzchni kartki przykleja 

gazę. Na tak przygotowanym podłożu malują farbami plakatowymi na temat Moje 

wymarzone wakacje 

 

11.Zagadki - „Samoloty z bajek 

Czy znasz imiona tych samolotów, są oni bohaterami bajek? Spróbuj odgadnąć ich imiona. 

 
 

 

 
 



Załącznik 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temat: Sposób na wakacyjną nudę       16.06.2020 (wtorek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia tematem jest „Sposób na wakacyjną nudę”. Dajcie dziecku 

szablon wyciętej rybki z bloku technicznego, aby dziecko mogło ją odrysować na kartce i 

pokolorować według własnego pomysłu. Proponujemy zabawy badawcze z wodą „Co pływa, 

co tonie?” Obejrzyjcie kilka zdjęć z miejsc, które najczęściej są odwiedzane podczas wakacji, 

aby dziecko spróbowało je nazwać. Zachęcamy do zabaw ruchowych i rytmizujących oraz 

ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych.  

1.Odrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb. 

Rodzic  lub dziecko wycina z papieru technicznego kształt ryby. Dziecko odrysowuje rybkę 

na białej kartce, wycina ją i koloruje według własnego pomysłu. Jeśli dziecko ma ochotę 

może wykonać więcej niż jedną rybkę. 

 



 2.„Co pływa, co tonie?” – zajęcia badawcze z wykorzystaniem wody.  

Rodzic przygotowuje naczynie z wodą oraz przedmioty, które dziecko będzie do niego 

wrzucało, np. małe kamyki, kulkę z plasteliny, patyczek, monetę, klocek drewniany, 

plastikowy, kawałki papieru, piórko, liść, makaron ,itp. 

- Dziecko po kolei wrzuca przedmioty do pojemnika z wodą, sprawdza, które z nich zatoną, a 

które będą unosiły się na wodzie. 

- Rodzic kładzie na wodzie kartkę z zeszytu. Dziecko ostrożnie układa na niej różne 

przedmioty, np. piórko, mały kamyk. Wykonuje to ćwiczenie bardzo ostrożnie, tak aby kartka 

wytrzymała ciężar. 

- Dziecko odkłada na jedną gromadkę przedmioty, które toną, a na drugą te, które utrzymują 

się na wodzie. 

3. Karta pracy. Załącznik 1 

Pod każdym obrazkiem dziecko rysuje tyle kropek ile słyszy sylab 

4..Ćwiczenie ortofoniczne – „Wiatr” 

Dziecko biega w rytm wybranej przez siebie muzyki, na przerwę w muzyce zatrzymuje się i 

szeptem wypowiada zgłoski „szszszsz…”, naśladując szum wiatru. Ponownie biega przy 

muzyce, na kolejną przerwę zatrzymuje się i naśladuje odgłosy silnego wiatru, wypowiadając 

głośno zgłoski „ szuszauchuuuu”. 

5.Zabawa rytmizująca „Klepiemy do rytmu” 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4 

6.Obejrzyjcie kilka zdjęć z miejsc, które najczęściej są odwiedzane podczas wakacji, czy 

potraficie je nazwać?: 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=g63ejAMTHM4


  

 

  

 

7.Zabawa ruchowa „Muzyczny stop” 

https://www.youtube.com/watch?v=6THdtkvAUwc 

8.Ćwiczenia słuchowe „Co to za słowo” 

Rodzic dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-pe-lusz, chus-tecz-ka, czap-ka, a zadaniem 

dziecka jest powiedzieć całe słowa.  

9. Karta pracy. Załącznik 2 

Połącz ze sobą takie same rzeczy. 

10. Karta pracy. Załącznik 3 

W każdej parze pokoloruj to co jest cięższe.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6THdtkvAUwc


Załącznik 1 

 

 



Załącznik 2 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 

 



Temat: Planujemy wakacje      17.06.2020 (środa) 

Drodzy Rodzice już niedługo czas długo wyczekiwanych wakacji i dzisiejszy temat to 

„Planujemy wakacje”. Na początek ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie 

rymowanki „Wakacyjne plany”. Następnie przygotujcie klocki w kształcie figur 

geometrycznych lub wycięte figury z papieru, aby dziecko ułożyło z nich żaglówkę. 

Proponujemy również zabawy matematyczne „Wakacyjne bagaże”. Przesyłamy propozycję 

zabawy ruchowej „Wakacyjne bagaże”. Pobawcie się z dzieckiem w zabawę tematyczną        

„ Pakujemy walizki”, w której dziecko wybiera lalki lub maskotki do zabawy. Planuje wyjazd 

na wakacje. Wciela się w rolę mamy, taty i dziecka. Zastanawia się, jakie stroje i jakie 

przedmioty będą im potrzebne podczas wakacyjnego wyjazdu. Rozmawiają o tym ze sobą. 

Proponujemy, również zabawę „Prawda czy fałsz”. Porozmawiajcie z  dzieckiem, na temat 

bezpieczeństwa, że nigdy nie wolno oddalać się od rodziców. Gdyby jednak tak się stanie, 

trzeba znać swoje imię i nazwisko, swój adres - informacje, które możemy podać policjantowi. 

Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom nieznajomym 

1.  Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony Fabiszewskiej -

Wakacyjne plany. 
Rodzic mówi rymowankę. Za pierwszym razem wspólnie z dzieckiem wykonuje określone 

ruchy i wypowiada sylaby. Podczas kolejnego powtórzenia zachęca dziecko do 

samodzielności. Dzieci: 

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. 

2.  Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych sylwety żaglówki. 

Pomoce: Klocki np. drewniane w kształcie figur geometrycznych. 

Rodzic umieszcza obok dziecka pojemnik z drewnianymi klockami w kształcie figur 

geometrycznych. Układa z nich sylwetę żaglówki. Dziecko, patrząc na wzór, tworzy taką 

samą kompozycję. Na koniec układają inne kształty według własnej inwencji. 

*Jeżeli nie ma w domu takich klocków, można wyciąć figury geometryczne i ich użyć do 

zabawy. 

 

 



3.  Wakacyjne bagaże – zajęcie matematyczne. 

• Zapoznanie z zawartością walizki. Liczenie przedmiotów umieszczonych w walizce. 

Mała walizka, w której znajduje się np. 5 foremek i  4 łopatki do piasku, koło do pływania 

(dmuchane), czepek, koc, dwie letnie czapki, okulary przeciwsłoneczne, 3 małe piłeczki. 

Rodzic pokazuje walizkę z całą jej zawartością. Dziecko wyjmuje kolejno poszczególne 

przedmioty i układa je na dywanie. Określa przeznaczenie przedmiotów i układa obok siebie 

te, których przeznaczenie jest takie samo (do zabawy, do pływania, do ochrony przed 

słońcem). Liczą przedmioty. 

4.Karta pracy, cz. 2,  nr 58 
Dziecko: 

− ogląda obrazek, 

− wymienia rzeczy, które pakuje do walizki Olek, zastanawiają się, czy wszystkie będą 

przydatne podczas wakacyjnego wyjazdu, 

− przypomina sobie, gdzie Olek z rodziną spędza wakacje i jaka panuje tam latem pogoda, 

− liczy spodenki, koszulki, czapki, pary skarpetek i pary butów, 

− rysuje odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami, 

− w każdej ramce rysuje o jedną chmurkę więcej niż w poprzedniej. 

5.Zabawa ruchowa Wakacyjne bagaże. 

Woreczek gimnastyczny dla każdego dziecka (można wykorzystać np. woreczek z ryżem) 

Dziecko ustawia się w szeregu z jednej strony pokoju. R. wręcza dziecku woreczek. Dziecko 

pochyla się do przodu i kładzie woreczek-plecak na swoich plecach. Stara się przejść na drugi 

koniec sali tak, aby nie zrzucić woreczka. Zabawę powtarzamy trzy razy. 

6.Karta pracy, cz. 2,  nr 59. 
Dziecko: 

− ogląda obrazki, 

− liczy stroje kąpielowe, spódniczki,  koszulki, kapelusze, pary skarpet, zastanawiają się czy 

wszystkie będą Adzie potrzebne, 

− rysuje odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami, 

− przygląda się obrazkom na poprzedniej karcie, wskazują różnice między bagażami Olka 

i Ady, 

− w każdej kolejnej ramce rysują o jedną chmurkę mniej niż w poprzedniej. 

7. Zabawa tematyczna – Pakujemy walizki. 
Lalki 

Rodzic zachęca do zabawy tematycznej. Dzieci wybiera lalki do zabawy. Planuje wyjazd na 

wakacje. Wciela się w rolę mamy, taty i dziecka. Zastanawia się, jakie stroje i jakie 

przedmioty będą im potrzebne podczas wakacyjnego wyjazdu. Rozmawiają o tym ze sobą. 

 

 



8. Zabawa Prawda czy fałsz – rozwijanie zdolności koncentracji podczas działania przy 

muzyce. 

Nagranie dowolnej piosenki wakacyjnej , odtwarzacz CD. 

Dziecko maszeruje po okręgu w rytmie piosenki. Na przerwę w muzyce R. prezentuje dziecku 

zdania prawdziwe lub fałszywe. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, dziecko unosi ręce, jeżeli jest 

fałszywe, przechodzi do przysiadu. 

− Rower musi mieć sprawne hamulce. 

− Na rowerze jeździmy w wyznaczonych miejscach. 

− Rower to rodzaj samochodu. 

− Rowerem możemy zjeżdżać z góry bez hamulców. 

− Na rowerze jeżdżą tylko dziewczynki 

9. Zabawa dydaktyczna - „Znam” 

Rodzicu! Przypomnij dziecku, że nigdy nie wolno oddalać się od rodziców. Gdyby jednak tak 

się stanie, trzeba znać swoje imię i nazwisko, swój adres - informacje, które możemy podać 

policjantowi. (Ważne, aby przypomnieć, że nie podajemy tych informacji osobom 

nieznajomym). 

Rodzicu! Sprawdź, czy dziecko zna swoje dane. 
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Temat: Wakacje nad morzem        18.06.2020 (czwartek) 

Drodzy Rodzice dzisiaj proponujemy zabawy i zadania związane z tematem „Wakacje nad 

morzem”. W miarę możliwości prosimy o pokazanie dziecku pocztówek z nadmorskim 

krajobrazem. Jeśli będzie taka możliwość pobawcie się z dzieckiem w oglądanie przez lupy 

i szkła powiększające różnego rodzaju muszli, porównywanie muszli i grupowanie. 

Porozmawiajcie na temat krajobrazu nadmorskiego. Proponujemy opowieść ruchową „Na 

plaży” i zabawę „Spacer po plaży”. Prosimy o wyjaśnienie dziecku słonego smaku wody 

morskiej. Pokazanie ilustracji rzeki  i zachęcenie dziecka do wyjaśnienia różnic pomiędzy 

morzem a rzeką. Prosimy o zachęcenie dzieci do zabaw ruchowych i zabawy sensorycznej 

„Rysujemy fale”.  

1. Rozmowa kierowana Pocztówka znad morza. 

Pocztówki z różnych miejsc Polski (w tym z nadmorskim krajobrazem) z zapisanymi na 

niektórych z nich pozdrowieniami. 

Rodzic pokazuje dziecku pocztówki przedstawiające różne krajobrazy. Czyta zapisane na nich 

pozdrowienia. Przypomina o zwyczaju wysyłania kart z pozdrowieniami np. z wakacji. 

Dziecko wskazuje pocztówki, które przedstawiają krajobraz nadmorski. Wybiera dwie 

pocztówki, które mu się najbardziej podobają. 

2. „Spacer po plaży” - zabawa na spostrzegawczość i szybkość 

Pomoce: plastikowe nakrętki  

Na podłodze pokoju rozsypujemy wiele plastikowych nakrętek od butelek: białych (to 

muszelki), żółtych (wyobrażających bursztyny) oraz zielonych (przedstawiających 

wodorosty). Nauczyciel wypowiada jedno ze słów: „muszelki”, „bursztyny” lub „wodorosty”. 

Za każdym razem dzieci starają się jak najszybciej podnieść z podłogi właściwy przybór. 

Wielokrotne powtórzenia. 

3. Karta pracy. Załącznik 1 

Dziecko łączy obrazki z pasującymi cieniami. 

4.Zabawa – opowieść ruchowa Na plaży 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dzieci biegają w 

jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. (Wznoszą ramiona do góry). Teraz 

opadają w dół. (Wyciągają ramiona w bok). Przestało wiać. Latawce opadają na piasek. 

(Dzieci siadają skrzyżnie). Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna 

lekko wiać, latawce podrywają się do lotu. (Dzieci powoli podnoszą się do stania i kontynuują 

bieg) 

 

. 



5. Oglądanie przez lupy i szkła powiększające różnego rodzaju muszli, porównywanie 

muszli i grupowanie. 

Różnego rodzaju muszle, lupa, szkło powiększające. 
Rodzic układa na stole różnego rodzaju muszle. Prosi, aby dziecko dokładnie przyjrzało się 

muszlom, używając do tego celu lupy lub szkła powiększającego. Dziecko porównuje muszle, 

układa obok siebie muszle, które mają podobne cechy (np. podobny kształt). Odnajduje 

największą i najmniejszą muszlę. Następnie dziecko wybiera sobie jedną muszlę. Stara sią 

znaleźć podobną muszlę np. podobnej wielkości lub z podobnymi wzorami. Dziecko 

układa  podobne okazy blisko siebie. 

6. Karta pracy. Załącznik 2 

Pokoloruj rzeczy które zabieramy na plaże lub basen 

7. Nad morzem – rozmowa przy obrazku. 

 

•    Wprowadzenie do tematu. Zabawa dotykowa Dotyk kropelki. 

Naczynie z wodą, kroplomierz, słomka  lub strzykawka. 

Dziecko z zamkniętymi oczami. Jedną dłoń kładzie na kolanie. Drugą dłoń wyciąga lekko 

przed siebie. Rodzic zakrapla (najlepiej kroplomierzem) na dłoń kropelkę wody. Dziecko, 

kiedy poczuje wodę na swojej dłoni, otwiera oczy, rozciera kropelkę, pocierając dłonią 

o dłoń. Rodzic prosi, aby dziecko odpowiedziało na pytanie: Co czułem, kiedy kropelka wody 

dotknęła mojej dłoni? 
•    Odgadywanie treści obrazka. 

Obrazek lub zdjęcie przedstawiające nadmorski krajobraz (największą część obrazka 

zajmuje morze), pięć kawałków szarego papieru (takiej wielkości, aby przykryły 

obrazek) z narysowanymi na nich sylwetami słoneczek od 1 do 5. 
Rodzic umieszcza na ścianie obrazek, przedstawiający nadmorski krajobraz, który  przykryty 

jest pięcioma kawałkami szarego papieru. Na każdym kawałku papieru narysowana jest inna 

liczba słoneczek (od 1 do 5). Dziecko wymieniają dowolną liczbę i przy pomocy R. odsłania 

odpowiedni fragment obrazka. Próbują odgadnąć, co jest przedstawione na obrazku. 

• Opisywanie nadmorskiego krajobrazu. Określanie cech morza. 

 



Rodzic prosi, aby dziecko przyjrzało się dokładnie  obrazkowi i opowiedziało o nim. 

Następnie pyta: 

– Jakie jest według Ciebie morze? 

 Dziecko opisuje morze jednym słowem np. głębokie, niebieskie, szerokie, piękne, 

niebezpieczne, tajemnicze itp. 

– Czym morze różni się od rzeki lub od jeziora? (aby ułatwić porównanie można pokazać 

dziecku obrazek przedstawiający krajobraz nad rzeką lub jeziorem) 

 

 

– Jaki smak ma woda morska? 

– Dlaczego morze jest słone? 

Rodzic wyjaśnia dziecku tajemnice słonego smaku wody morskiej. 

Na dnie mórz i oceanów znajdują się pasma skał. Zbudowane są one z różnych minerałów, 

z których niektóre są bardzo słone. Woda morska rozpuszcza skały. Wtedy sól dostaje się do 

morza. Na dnie mórz i oceanów znajdują się również wulkany, które wybuchają. Wydobywa 

się z nich lawa zwiększająca zasolenie wody. Najbardziej słonym morzem jest Morze 



Martwe.  Jest ono tak słone, że nie mogą w nim żyć żadne rośliny i zwierzęta. Gdybyśmy 

chcieli się w nim wykąpać, to nawet jeśli nie potrafimy pływać, utrzymamy się na wodzie. 

8.Zabawa ruchowa -  Baby shark 

https://www.youtube.com/watch?v=1htFBS3K3RM 

9.  Zabawa sensoryczna -  Rysujemy morskie fale. 

Plastikowa taca, piasek. 

Rodzic ustawia na stole tace, której dno pokryte jest piaskiem. Pokazuje dziecku, jak można 

przedstawić graficznie morskie fale – rysuje palcem na piasku. Następnie wyrównuje 

powierzchnię dłonią. Dziecko próbują samodzielnie narysować fale. Po zakończeniu 

rysowania, wyrównuje powierzchnię piasku. 

Dobrze jest wykorzystywać do wyrównywania powierzchni plastikowe narzędzie zakończone 

gumką, przeznaczone do mycia okien. 

10. Wakacyjny upominek – zajęcie plastyczne.  

 •    Wprowadzenie. Rodzic  pyta: 

− Jakie pamiątki przywozimy z wakacji? 

− Dla kogo przywozimy pamiątki z wakacji? 

− Dlaczego wręczamy bliskim osobom pamiątki z wakacji? 

• Zapoznanie z tematem pracy. Przygotowanie do pracy. 

Wyprawka, karta nr. 27 lub załącznik 3, nożyczki klej, kolorowa włóczka lub bibuła. 

Rodzic proponuje dziecku wykonanie wakacyjnego upominku dla bliskiej osoby. Dziecko 

przygotowuje kartę pracy oraz niezbędne pomoce. 

• Samodzielne wykonanie pracy przez dziecko według instrukcji Rodzica 

Dziecko wycina z karty zaznaczone konturem kształty. Składa je według instrukcji tak, aby 

potworek otwierał i zamykał usta. Przykleja na czubku głowy potworka kolorowe włosy 

z włóczki lub z bibuły. 

• Nadanie potworkowi imienia, wręczenie potworka bliskiej osobie 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1htFBS3K3RM
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Temat: Podróże małe i duże         19.06.2020(piątek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszym tematem są „Podróże duże i małe”. Na początek proponujemy 

ćwiczenia rytmiczne przy rymowance „Na wycieczkę”. Prosimy o przeczytanie dziecku 

wiersza pt. „Letnie wakacje” i rozmowę na temat jego treści. Proponujemy dla dzieci zagadki 

słuchowe i ruchowe, dotyczące różnych środków lokomocji. Zachęcamy do ćwiczeń 

klasyfikacyjnych - Po lądzie, powietrzu czy wodzie?. Przesyłamy propozycję zabawy 

„Znikający pociąg” ćwiczącą pamięć oraz zabawę „Mój rower” , doskonaląca koordynację 

słuchowo-ruchową i poczucie rytmu. Przesyłamy adres strony z bajką edukacyjną „Środki 

transportu”. Prosimy o zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy.  

1.Ćwiczenie rytmiczne przy rymowance Bożeny Formy.  

Dziecko stoi przodem do rodzica., który recytuje krótki fragment tekstu. Dziecko powtarza go 

zgodnie z rytmem oraz w tempie proponowanym przez rodzica: 

 

Na wycieczkę wyruszamy 

przecież już wakacje mamy. 

Mama, tato, siostra, brat 

na rowerach jadą w świat. 

Morze, góry już czekają, 

na spotkanie zapraszają.   

2.  Kolorowanie rysunków różnych pojazdów. Karty pracy. Załącznik 1. 

Rodzic układa na stole rysunki do kolorowania przedstawiające różne pojazdy. Dziecko 

koloruje rysunek, na którym znajduje się ich ulubiony środek lokomocji. Rodzic zwraca 

uwagę na budowę pojazdów. Prosi, aby dziecko policzyły liczbę kół we wskazanych 

pojazdach. 

3. Po lądzie, powietrzu czy wodzie? – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Laury 

Łącz Letnie wakacje. 

 Słuchanie wiersza Laury Łącz Letnie wakacje. 

Kiedy są wakacje 

I nie pada deszcz, 

Możesz gdzieś wyjechać, 

Jeśli tylko chcesz. 

Kiedy są wakacje – Morze, góry, las, 

Gdzie tylko się znajdziesz, 

Miło spędzisz czas. 

Latem 

Złociste promienie 

Słońca 

Padają na ziemię, 

Popatrz 

– Rozwiały się chmury, 

Baw się 

I nie bądź ponury! 



Morze 

– Muszelki i piasek, 

Góry 

Lub łąka za lasem, 

Warmia 

– Czekają jeziora, 

Lato 

– Już wyjechać pora! 

Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic zadaje pytania: 

− Gdzie możemy wyjechać na wakacje? 

− Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas? 

− W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku? 

4. Karta pracy. Załącznik 2 

Karta pracy, cz.nr 2, str.60 

- dziecko nazywa miejsca przedstawione na zdjęciach 

- to co się pod nim znajduje 

- łączy zdjęcia z odpowiednim krajobrazem 

- koloruje muszelki, liczy je i pokazuje ich liczbę na palcach 

5. Rozwiązywanie zagadek słuchowych. 
Odgłosy różnych środków lokomocji  https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A),  

Pomoce: obrazki lub zdjęcia wycięte z gazet przedstawiające różne środki lokomocji. 

Rodzic układa na dywanie obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne środki lokomocji. 

Proponuje dziecku wysłuchanie różnych dźwięków i wskazanie obrazków, na których 

przedstawione są pojazdy wydające te dźwięki. Włącza kolejno nagrane odgłosy różnych 

środków lokomocji. Dziecko podaje ich nazwy, dzieli je rytmicznie (na sylaby) i powtarza 

dźwięki. Następnie odszukuje i wskazuje odpowiednie pojazdy wśród obrazków leżących na 

dywanie. 

 6.Ćwiczenia klasyfikacyjne Po lądzie, powietrzu czy wodzie? 
Obrazki lub zdjęcia przedstawiające środki lokomocji (np. samolot, pociąg, samochód, statek, 

motocykl, autobus). 

https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A


 

 

 

 



Rodzic układa przed dzieckiem trzy obrazki: pierwszy przedstawiający ulicę (w oddali widać 

tory kolejowe),  drugi – niebo z chmurami, trzeci – wodę. 

Dziecko omawia, co jest na nich przedstawione. Następnie układa pod nimi  obrazki różnych 

pojazdów. Uzasadnia, dlaczego zrobiło to w określony sposób. 

Po zakończonym zadaniu wymieniają środki lokomocji poruszające się po lądzie, po wodzie 

oraz w powietrzu. 

7. Karta pracy. Załącznik 3. 

Karta pracy nr cz.2 str.61 

- dziecko ogląda rysunek, opowiada co przedstawia 

- koloruje go 

- odszukuje w naklejkach obrazki rybek i nakleja odpowiednie rybki w akwarium 

9.Zagadki ruchowe Naśladujemy pojazdy. 
Obrazki lub zdjęcia przedstawiające samochód, pociąg, statek, samolot, tekturowe pudełko 

z otworem wyciętym w górnej części. 

  

  

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające różne środki lokomocji. Dziecko rozpoznaje je 

i nazywa. Następnie chowa obrazki do pudełka, w którego górnej części wycięty jest otwór. 

Dziecko podchodzi do pudełka, wyjmuje jeden obrazek, naśladuje sposób poruszania się 

przedstawionego na nim pojazdu (może także naśladować dźwięk). Rodzic lub rodzeństwo 



odgadują, o jaki pojazd chodzi. Podają jego nazwę i wspólnie naśladują dźwięk i sposób 

poruszania się pojazdu zaproponowany przez dziecko. 

10. Zabawa Znikający pociąg – zapamiętywanie i wymienianie  przedstawionych na 

obrazku elementów. 
Obrazki przedstawiające czerwoną lokomotywę ciągnącą np. dwa niebieskie wagoniki, trzy 

czerwone wagoniki, dwa czerwone i jeden żółty wagonik. 

Rodzic pokazuje obrazek przedstawiający np. czerwoną lokomotywę z dwoma niebieskimi 

wagonikami. Prosi, aby dziecko dokładnie się przyjrzało. Następnie chowa obrazek i zadaje 

pytania, związane z treścią obrazka np. Co przedstawiał obrazek? Jakiego koloru była 

lokomotywa? Ile wagoników ciągnęła lokomotywa? Jakiego koloru były wagoniki? 

Jeśli dziecko dobrze radzi sobie z zadaniem, R. może położyć obrazek z większą liczbą 

wagoników lub  z wagonikami różniącymi się kolorem. 

 

 



 

 

*** Zarówno lokomotywą, jak i wagonikami mogą być wycięte z papieru kolorowego 

prostokąty lub kwadraty. 

11.Zabawa „Mój rower” – doskonaląca koordynację słuchowo-ruchową i poczucie 

rytmu.  

Pomoce: Woreczek gimnastyczny.  

Rodzic  recytuje tekst krótkiego wierszyka Bożeny Formy. 

Dziecko: 

− powtarza kolejne wersy, 

− powtarza wiersz w całości, 

− recytuje wierszyk, podając sobie woreczek z rodzicem lub rodzeństwem. 

Rodzic zwraca uwagę na prawidłową koordynację ruchu z recytacją oraz na wyraźny sposób 

wypowiadania tekstu. Początkowo robią to w bardzo wolnym tempie. 

Mój rower mknie wesoło 

mój dzwonek głośno dzwoni 

mój rower ma hamulce 

i grube ma opony. 

Na rowerze jadę ja. 

To zabawa na sto dwa!  

12.Środki transportu – bajeczka edukacyjna 

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mss394U8tJg


Załącznik 1 

 



 

 

 

 



Załącznik 2 

 
 

 

 

 

 



Załącznik 3 

 

 

 

 


