
 
 

Grupa II „Krasnoludki”                (22.06.2020r – 26.06.2020r). 

                   Tematyka tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

 
Pożegnanie z 

zabawkami 
 O czym rozmawiają zabawki? 

– słuchanie opowiadania 

Barbary Szelągowskiej 

Zabawkowe smutki. 

 Moja ulubiona zabawka z 

przedszkola – rysowanie 

pastelami olejnymi. 

− rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z 

nimi, 

− rozwijanie mowy komunikatywnej, 

− poszerzanie doświadczeń plastycznych, 

−  rozwijanie sprawności manualnej. 

I 7, II 1, II 3 

IV 1, IV 2, IV 5, 

IV 8 

Bezpieczne wakacje  Wakacyjne rady – rozmowa 

inspirowana wierszem 

Barbary Kosmowskiej 

Podjudzajka. 

 „Nie trać głowy na 

wakacjach” - oglądanie 

filmiku edukacyjnego, 

uświadomienie 

niebezpieczeństw podczas 

wakacyjnego wypoczynku 

− uświadamianie niebezpieczeństw w 

miejscach wakacyjnego wypoczynku, 

− rozwijanie mowy, 

 

I 8, II 7,  

IV 2, IV 5 

IV 7 

Wakacje w lesie  Wycieczka do lasu – zajęcie 

matematyczne. 

 Zabawy ruchowe 

− rozwijanie umiejętności liczenia ze 

zwróceniem szczególnej uwagi na rolę 

ostatniego liczebnika, 

− określanie liczebności zbioru bez liczenia, 

− rozwijanie sprawności ruchowej, 

− rozwijanie orientacji przestrzennej. 

I 8, I 9 

IV 11, IV 15 

Wakacje z uśmiechem  Wycieczka do krainy 

życzliwości – zabawy 

dydaktyczne inspirowane 

wierszem Iwony 

Fabiszewskiej Uprzejmość. 

 Wakacje w górach – zajęcie 

plastyczne. 

− poznawanie właściwych form 

zachowania, 

− rozwijanie umiejętności kulturalnego 

komunikowania się, 

− rozwijanie umiejętności uważnego 

słuchania i wykonywania poleceń, 

− rozwijanie sprawności manualnej. 

I 7, III 4, III 5, 

III 7, III 8, III 9 

 I 5, IV 7 

Powitanie lata  Zabawy z porami roku – 

rozwiązywanie zagadek. 

 Zestaw ćwiczeń 

gimnastycznych 

− utrwalenie nazw oraz charakterystycznych 

cech poszczególnych pór roku, 

− rozwijanie myślenia logicznego, 

− rozwijanie sprawności ruchowej, 

− rozwijanie orientacji przestrzennej. 

I 8, I 9, IV 5, IV 

14, IV 18 



Temat: Pożegnanie z zabawkami           22.06.2020 (poniedziałek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat „Pożegnanie z zabawki”. Prosimy o zachęcenie dzieci do 

proponowanych zabaw i ćwiczeń oraz  wykonania kart pracy 

 

1.Zabawy ruchowe z ilustracją  

Rodzicu przeczytaj dziecku zadania z kart, dziecko wykonuje dany ruch. 

   

   

2.Zabawa matematyczna Słyszę, rozumiem, zapamiętuję – ustawianie zabawek zgodnie z 

instrukcją. 

Pomoce: Trzy zabawki (lub więcej) 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic ustawia przed dzieckiem np. trzy zabawki: lalkę, misia, 

pajacyka. Dziecko wymienia ich nazwy, dzieląc wyraz na sylaby. Następnie Rodzic 

wypowiada nazwy w zmienionej kolejności, a dziecko ustawia zabawki w odpowiedni 

sposób. Warto pokazać dziecku kierunek ustawiania zabawek. Dobrym sposobem jest 

położenie np. klocka w jaskrawym kolorze i wyjaśnienie dziecku, że w tym miejscu zawsze 

musi stać pierwsza zabawka. Jest to bardzo dobre ćwiczenie przygotowujące do pisania. 

Można zwiększyć liczbę zabawek, jeśli dziecko będzie dobrze sobie radziło z tym zadaniem 

 

 

https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/turlaj-sia-jak-jell/


3. Karta pracy. (Załącznik 1) 

Dziecko łączy liniami rysunki, na których położenie przedmiotów względem siebie jest takie 

same. 

4. Płyniemy z wiatrem – ćwiczenia oddechowe. 
Połowa umytego ziemniaka, chusteczka higieniczna, sznurek, patyk do szaszłyków. Rodzic 

układa na plastikowej tacy połowę ziemniaka. Wbija w niego po środku patyk do szaszłyków, 

do którego przywiązuje sznurkiem chusteczkę higieniczną. Pyta dziecka, co mu to 

przypomina. Wyjaśnia, że jest to model żaglówki. Dziecko mocno dmucha na chusteczkę 

higieniczną, powodując jej poruszanie się w wyniku kierowanego na nią strumienia 

powietrza. Zastanawia się, dokąd chciałoby popłynąć.\ 

5. O czym rozmawiają zabawki?- słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej - 

Zabawkowe smutki. 

 

Opowiadania możecie posłuchać 

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro 

– Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedziały, że zbliżają się wakacje. – Znowu lato – 

westchnęła lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi się w przedszkolu tak cicho. Będę 

tęsknić za dziećmi. – Łatwo ci mówić – powiedziała lalka Rozalka. – Masz wszystkie ręce i 

nogi. A ja? Popatrz na mnie. Jakiś rozrabiaka wyrwał mi rękę. – Nie jakiś, tylko Krzyś – 

zawołał pajacyk i fiknął koziołka. – A ja tam lubię wakacje. W ciągu dnia przez okno zagląda 

słoneczko, a wieczorem księżyc. Cisza, spokój… – powiedział miś Łatek i pogłaskał się po 

naderwanym uchu. – Może ktoś mi je w końcu przyszyje. – Tak, tak, nareszcie będzie można 

odsapnąć. Do tej pory nie mogę odnaleźć mojego kółka – zawołała wyścigówka. – Jak mam 

jeździć? Na trzech kołach? Nie da rady. – Coś nas uwiera – westchnęły chórem klocki, ledwie 

wystając z wielkiego pudła. – Może to właśnie twoje kółko? Mógłbyś je w końcu zabrać, a 

nie tylko narzekasz! – Lubię dzieci. Lubię, jak mnie biorą do swoich rączek i patrzą na mnie z 

zachwytem – dodał zajączek Kłapek. – Mają taki miły dotyk. Pamiętam, jak pierwszy raz 

trafiłem do przedszkola. Okropnie się bałem. Myślałem, że może dzieci mnie nie polubią. Ala 

tylko raz na mnie spojrzała i już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze. – A mnie Ania 

woziła w wózeczku – Rozmarzyła się Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzyś wyrwał mi rękę. A 

później Zosia próbowała ją wsadzić z powrotem, ale jej się nie udało. – A z tym kółkiem to 

też troszkę była moja wina. Niepotrzebnie najechałem na klocek. Kiedy dzieci mną się bawią, 

to wiem, że jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawełek płakał, to Maciek dał mu mnie do 

zabawy. I od razu Pawełek się uspokoił. Fajnie jest, gdy wywołujemy u dzieci uśmiech na 

twarzach. – I jak się nami dzielą – odezwał się z rogu sali tygrysek. – Ja też wolę jeździć po 

torach, gdy słyszę dziecięce głosy – wyszeptała kolejka, zagwizdała przeciągle i pojechała 

dalej. – Mam nadzieję, że te wakacje szybko miną i znów będziemy wesoło bawić się z 

dziećmi – odezwał się po chwili zastanowienia misio. – A może dostanę całkiem nowe ucho i 

będzie ładniejsze od tego? – powiedział i znowu pogłaskał się po głowie. – Chciałbym, żeby 

było w kratkę! – Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pięknie szyć. Spójrz 

na mnie – powiedziała lalka Emilka i zerknęła na swoją nową, koronkową sukieneczkę. – 

Będzie dobrze – zawołał pajacyk. – Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i zebrać siły oraz 

energię na cały przyszły rok. Zobaczycie, na pewno nie będziemy się nudzić od września. – 

Na pewno – odpowiedziały chórem lalki i uszczęśliwione zasnęły. 174 Misio i inne zabawki 

https://www.youtube.com/watch?v=4u61GxE_aro


też poszli spać, śniąc o nadchodzących zabawach. Pajacyk po raz ostatni fiknął koziołka i 

usnął przytulony do zajączka. 

6. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania: 

– Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas zabaw z dziećmi? 

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie wakacyjnej 

przerwy? 

7.Zabawa z elementem skoku i podskoku „Przeskakujemy fale”.  

Pomoce: Szarfa  lub szalik w kolorze niebieskim dla dziecka, odtwarzacz CD, nagranie 

różnych odgłosów: morze. 

Dziecko stoi przed niebieską szarfą, ułożoną w kształt wąskiego prostokąta. Gdy usłyszą 

odtworzony szum morza, przeskakują przez fale. Podczas przerwy w odtwarzaniu dźwięku 

spacerują pomiędzy szarfami. Gdy ponownie usłyszą szum morza, zatrzymują się przy 

najbliższej szarfie i skaczą 

8. Karta pracy. (Załącznik 2) 

Dziecko sprawdza jaką zabawkę otrzymało każde dziecko na obrazku. 

9. Odnajdywanie zabawki po opisie słownym. Odgadywanie, jakie ważne informacje 

chciałaby zabawka przekazać dziecku. 

Rodzic mówi dziecku, że jest w pokoju jest  zabawka, która chciałaby dziecku coś 

powiedzieć. Podaje opis słowny np. znajdującego się w pokoju pluszowego misia. Dziecko 

odnajdują zabawkę. Wskazuje na te cechy wymienione przez Rodzica, które pozwoliły mu 

odgadnąć, że chodziło właśnie o misia. Następnie zgaduje, co miś chciałby mu powiedzieć 

10. Praca plastyczna- „Moja ulubiona zabawka z przedszkola” – rysowanie pastelami 

olejnymi na kartonie ulubionej zabawki. 

To ważne! 

Powiedzcie rodzicom jak macie na imię i nazwisko, na jakiej ulicy 

mieszkacie. To bardzo ważne, aby każdy z was potrafił się 

przedstawić i wiedział gdzie mieszka. 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 



 

Temat: Bezpieczne wakacje                         23.06.2020 (wtorek) 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat „Bezpieczne wakacje”. Prosimy o zachęcenie dzieci do 

proponowanych zabaw i ćwiczeń oraz  wykonania kart pracy 

1."Jak syczy wąż? Jak bzyczą pszczoły?" - Pobawcie się w naśladowanie dźwięków. 

Mamusia lub Tatuś przeczytają Wam wierszyk. W wyznaczonych momentach wypowiadajcie 

dźwięk "sss" – jak najdłużej potraficie. Na koniec powiedzcie, jakie zwierzęta i owady 

wymieniono w tekście, a następnie spróbujcie wydawane przez nie dźwięki także 

naśladować.  

"Syk węża" Ewa Małgorzata Skorek 

Idzie sobie mały wąż. 

Idzie i tak syczy wciąż 

s//s, s//s 

Idzie sobie tenże wąż 

W stronę lasu, sycząc wciąż. 

S//s, s//s 

Syczy, syczy wężyk mały. 

W syku jego urok cały. 

s//s, s//s. 

Nikt nie syczy pięknie tak, 

Ani krowa ani szpak.. 

s//s, s//s. 

Nie potrafi tak ropucha, 

Nawet ta brzęcząca mucha. 

s//s, s//s, 

Twe syczenie, wężu mój, 

Też podziwia pszczółek rój. 

s//s, s//s, 

2. Składanie obrazka w całość. 

Składanie w całość obrazka przedstawiającego różne miejsca letniego wypoczynku według 

wzoru. Obrazki lub zdjęcia przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku np. morze, 

dom, wieś, miasto. 

Rodzic przecina ilustracje na 6 części, dziecko układa puzzle. 



 



 



 



 



   

3.”Co pierwsze, co potem?” – zabawa rozwijająca umiejętność myślenia przyczynowo-

skutkowego. 

 

Dziecko opowiada rodzicom na podstawie ilustracji „co było najpierw, co potem” 

4. Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary Kosmowskiej 

Podjudzajka. 

Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki.  

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki.  

I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły,  

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy!  

Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny.  

Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy?  

Będzie potem płacz i łzy! Rozpal dziś ognisko w lesie,  

To się szybko wieść rozniesie, kto z ostrzeżeń ważnych kpi!  

Schowaj się przed mamą w sklepie, niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi! 

Wymknij się po cichu z domu, Nie mów o tym nic nikomu.  

Zgub się w tym okropnym mieście, będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci! A ja 

śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję,  

I gdy budzę się nad ranem, pytam moją biedną mamę, 

Czy niegrzeczna byłam znów? Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam i zniknęłam 

w gąszczu moich strasznych snów?  

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.  

Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma! 



5.Rozmowa na temat wiersza.  

 

Rodzic zadaje pytania:  

− Kim była podjudzajka?  

− Do czego podjudzajka namawiała dzieci?  

− Dlaczego nie warto słuchać podjudzajki? 

 

6. Karta pracy. Załącznik 1 

 

Policz i znajdź.  

7. Słuchanie piosenki Już wkrótce wakacje 

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

 swobodna improwizacja do piosenki 

8. Ćwiczenie ortofoniczne – Czym podróżujemy. 

Odgłosy pojazdów: 

 Jedzie samochód:   brum, brum; 

 Samochód trąbi:   ti - tit, pi - bi, pi - pip; 

 Odpalanie samochodu:   trum, trum; 

 Jedzie pociąg:   fu - fu, czczcz; 

 Zatrzymanie pociągu:   czszszsz; 

 Straż pożarna:   e - u; 

 Karetka pogotowia:   i - o; 

 Policja:   e - o; 

 Odgłosy lokomotywy:   uch, buch, uf, puch; 

 Lokomotywa gwiżdże:   u - u - uuu; 

 Jedzie lokomotywa:   tuk, tuk; 

 Tramwaj:   deń, deń; 

 Informacja o odjeździe autobusu:   drn, drn; 

 Otwieranie drzwi automatycznych w autobusie:   psss; 

 Leci samolot:   żżż; 

 Dzwonek roweru:   dzyń, dzyń, dzyń 

9. Karty pracy. Załącznik 2 

Prosimy o wycięcie kart do gry memory obrazkowe 

10. „Nie trać głowy na wakacjach” - oglądanie filmiku edukacyjnego, uświadomienie 

niebezpieczeństw podczas wakacyjnego wypoczynku. 

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY    

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4
https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY


11. „Wolno czy nie wolno?” - ocena prawdziwości zdań. Rozdajemy dzieciom karteczki z 

buźkami mimicznymi- uśmiechniętą i smutną. Kiedy odpowiedź na pytanie jest twierdząca, 

dzieci pokazują buźkę uśmiechniętą, kiedy odpowiedź jest przecząca – buźkę smutną. 

Zadajemy pytania dotyczące zasad zachowania i ochrony przyrody, np. Czy w górach wolno 

zrywać szarotki? Czy na terenie rezerwatu można wędrować poza wytyczonym szlakiem? Czy 

w czasie burzy trzeba chować się pod drzewem? Czy możemy poprosić o pomoc policjanta, 

kiedy się zgubimy? Czy papiery i plastikowe butelki można zostawiać lub zakopywać w lesie? 

Czy można się kąpać na kąpielisku strzeżonym przez ratownika? 

12. Karty pracy. Załącznik 3 

W każdym rzędzie skreśl niepasujący element. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 



Załącznik 2  

Memory obrazkowe 

 



Załącznik 3 

 

 



Temat: Wakacje z uśmiechem       24.06.2020 (środa) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat „Wakacje z uśmiechem”. Prosimy o zachęcenie dzieci do 

proponowanych zabaw i ćwiczeń oraz  wykonania kart pracy 

1.Zabawy i ćwiczenia ze Świeżakami. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

2. Słuchanie wiersza Iwony Fabiszewskiej Uprzejmość. 

Na piaszczystej plaży 

Zuzia zamek buduje. 

Nagle Krzyś piłką rzuca 

i cały zamek psuje. 

Potem szybko podbiega, 

piłkę z piachu wyjmuje, 

a tym, że zamek zniszczył 

wcale się nie przejmuje. 

Jednak mama to widzi, 

woła Krzysia do siebie. 

– Czemu nie przeprosiłeś? 

Wstyd mi Krzysiu za ciebie. 

3.Rozmowa na temat wiersza.  

Rodzic zadaje pytania:  

Co robiła Zuzia na plaży?; 

Co zrobił Krzyś?;  

Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku?; 

Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia?. 

 

4. Karta pracy. Załącznik 1 

 

Dziecko ma za zadanie połączyć w pary takie same klapki. 

5. Wakacje w górach –rozmowa na temat obrazka przedstawiającego krajobraz górski. 

Wprowadzenie. Obrazek lub zdjęcie przedstawiające góry. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek i pyta umieszcza na tablicy obrazek lub zdjęcie 

przedstawiające góry. 

Pyta: Gdzie dzieci spędzają wakacje? Po czym poznałeś, że to są góry? W jaki sposób turyści 

okazują sobie uprzejmość na górskich szlakach? 

6. Zabawa ruchowa Pamiątkowe zdjęcie. 

Zapraszamy dzieci do poruszania się w rytm muzyki- 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4 . Na przerwę w muzyce naśladujcie 

pozowanie do pamiątkowego zdjęcia. 

7.Praca plastyczna „ Wakacje w górach”. (Załącznik2) 

Wyprawka, karta 28 , klej, kredki, wata. 

Dziecko: 

− koloruje niebo i łąkę przedstawione na karcie, 

− wykonuje niewielkie kulki z waty, 

−wykleja kulkami kształty owiec i baranków pasących się na górskiej łące. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=afceLnZTLP4


Załącznik 1 

 



Załącznik 2 

 

 

 

 



Temat: Wakacje w lesie          25.06.2020 (czwartek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat „Wakacje w lesie”. Prosimy o zachęcenie dzieci do 

proponowanych zabaw i ćwiczeń oraz  wykonania kart pracy 

 

1. Zabawa na powitanie - Przywitajmy się wesoło: 

  

Rodzic czyta treść zabawy, dziecko pokazuje i wykonuje polecenia z zabawy. 

 

Pokaż proszę, gdzie masz oczy, 

gdzie masz uszy, 

a gdzie nos, 

pokaż rękę, 

pokaż nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos? 

podnieś rękę 

tupnij nogą 

kiwnij głową „tak” lub „nie” 

klaśnij w ręce 

skocz do góry 

i uśmiechnij się! 

  

2. „Wycieczka do lasu” – zajęcie matematyczne. 
  

Rodzic zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne jagody i poziomki. 

Dzieci improwizują ruchem:  

maszerują, kierując się w stronę lasu, przedzierają się przez gęste zarośla  

– odgarniają gałęzie,  

zatrzymują się  

– słuchają śpiewu ptaków,  

pokonują przeszkody np. czołgają się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymują się i 

wdychają leśne 

powietrze  

– wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami, przeskakują przez kamienie, 

dochodzą do leśnej polany. 

  

• Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet jagód i poziomek. 

Zielona tkanina, woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub 

krepiny i sylwety jagód (10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), 

kartoniki z różną liczbą kółek (1–5) fioletowych i czerwonych. 

  

Rodzic rozkłada na środku pokoju zieloną tkaninę. Dzieci siadają wokół niej. Rodzic 

umieszcza na tkaninie 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta dzieci, jakie owoce mogłyby się 

teraz na nich znaleźć. 

Ustawia obok tkaniny tacę, na której znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety 

jagód i poziomek. Pokazuje ukryte w woreczku kartoniki z narysowanymi na nich kółkami 

w takich samych kolorach. 

Dzieci losują kartoniki, przeliczają głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód lub 

poziomek), odkładają kartonik w wyznaczone miejsce, a następnie biorą z tacy odpowiednią 

liczbę kółek i układają je na wybranej łodyżce. 



Rodzic sprawdza poprawność wykonania polecenia liczą głośno sylwety jagód lub poziomek, 

a wynik razem z dzieckiem pokazują na palcach. 

Po wykonaniu zadania przez dziecko , Rodzic zdejmuje z tkaniny sylwety poziomek lub 

jagód i ponownie umieszcza je na tacy. 

  

• Liczenie wygrywanych przez rodziców dźwięków np uderzając łyżką o łyżkę. Zdejmowanie 

z tkaniny takiej samej liczby sylwet jagód i poziomek. 

Zielona tkanina, sylwety 4 łodyżek, 10 sylwet jagód, 10 sylwet poziomek, bębenek. 

Rodzic układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza dzieci do 

ich zbierania. Uderza w wolnym tempie w bębenek lub inny instrument który macie w domu. 

Dzieci liczą dźwięki, dziecko podchodzi do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę 

sylwet jagód lub poziomek. Układa je obok tkaniny. 

Po zdjęciu wszystkich sylwet owoców Rodzic dokłada na łodyżkach tyle sylwet jagód i 

poziomek, 

aby na każdej z nich było pięć. 

 

• Określanie liczebności zbioru. 

  

5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek, dwie obręcze, bębenek. 

Rodzic przy pomocy dzieci odkłada na bok tkaninę i sylwety łodyżek. Układa na środku (w 

pewnej odległości od siebie) pokoju dwie obręcze. Wkłada do nich sylwety jagód i poziomek 

tak, aby ich liczba różniła się lub była taka sama. Gra na bębenku lub innym instrumencie , 

który macie w domu. Na przerwę w grze dzieci ustawiają się obok obręczy, w której jest 

więcej elementów lub stają między obręczami, jeśli elementów jest tyle samo. 

  

3.  Zabawa „Gdzie jest dzięcioł?” – rozwijanie orientacji przestrzennej. 
  

Zdjęcie przedstawiające dzięcioła Rodzic pokazuje dziecku, sylwetę dzięcioła układamy w 

różnych miejscach pokoju, a dziecko w tym czasie zamyka oczy i wtedy gdy Rodzic wydaje 

komendę poszukaj dzięcioła dziecko otwiera oczy, rozgląda się i mówi w którym miejscu 

znajduje się sylweta ptaka najczęściej spotykanego w lesie. 

  

 



4. Zabawa wyrabiająca reakcję na przerwę w muzyce. 
  

Dziecko maszeruje w rytm dowolnej muzyki. Na przerwę w muzyce zatrzymuje się i recytuje 

krótki wierszyk: 

  

Idziesz ty, idę ja 

W świat idziemy raz i dwa 

Tup tup tup tra la la 

niech ta podróż wiecznie trwa. 

  

5. Karta pracy. Załącznik 1 

 

 Dziecko łączy obrazek z pasującym do niego cieniem.  

 

 6. Karta pracy. Załącznik 2 

Dokończ rysunek i pokoloruj go 
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Temat: Powitanie lata          26.06.2020 (piątek) 

 

Drodzy Rodzice dzisiejszy temat „Powitanie lata”. Prosimy o zachęcenie dzieci do 

proponowanych zabaw i ćwiczeń oraz  wykonania kart pracy 

1.Masażyk Malujemy lato. 

Dzieci zajmują miejsce za rodzicem 

Rodzic recytuje wiersz Bożeny Formy, dzieci palcami i dłońmi obrazują go na plecach 

rodzica. 

Świeci słońce, wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców, 

pada deszcz: dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach, 

kapu, kap, kapu, kap. zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych miejscach, 

A my z latem wyruszamy energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej strony do prawej, 

zwiedzić świat, zwiedzić świat. poklepują rozwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach, 

Policzymy drzewa w lesie dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami 

lewej dłoni i prawej dłoni równocześnie, i kwiaty na łące, rysują kontury kwiatów,  

powitamy tańcem księżyc masują plecy rozwartymi dłońmi, 

i kochane słońce. wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią, 

Pobiegniemy wąską dróżką, stukają, na przemian, opuszkami palców, 

górskimi szlakami, rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami 

wskazującymi, do kąpieli w słonym morzu całą dłonią rysują fale, 

wszystkich zapraszamy. delikatnie szczypią. 

 

2.Zabawy z porami roku- rozwiązywanie zagadek I. Fabiszewskiej. 

  

Na drzewach liście kolorowe 

W sadzie owoce zdrowe 

W spiżarni różne zapasy 

Na trudne zimowe czasy. ( jesień ) 

  

Śniegiem pola zasypało 

Gdzie nie spojrzysz wszędzie biało 

Biały puszek z nieba leci 

Już bałwanka lepią dzieci. ( zima )  

  

Bociany z podróży wracają 

Wokół kwiaty zakwitają 

Motyle pojawiły się na łące 

Ale dni nie są jeszcze gorące. ( wiosna ) 

  

Jest gorąco, słońce świeci 

Na wakacje jadą dzieci 

W wodzie będą się pluskały 

I na plaży w piłkę grały. ( lato ) 

  

 

 



3. Ćwiczenia manualne- Drzewa, przybory: karton, kredki, plastelina. 

  

Wybieramy się z dzieckiem na spacer w celu obserwacji wyglądu letnich drzew. 

Rozmawiamy na temat zielonych liści, zalążków owoców jadalnych lub żołędzi, kasztanów... 

Przypominamy sobie jak drzewa wyglądały jesienią, zimą i wiosną. Możemy również 

wykonać zdjęcie. Po powrocie do domu proponujemy dziecku  

pracę plastyczną. Na kartonie dziecko rysuje pień i koronę drzewa. Plasteliną wylepia  listki 

na gałęziach. Dłonie turlają z plasteliny kuleczki, wałeczki, ugniatają cienkie placuszki 

lub  rozcierają plastelinę. Tymi sposobami ozdabiamy letnie drzewo i porównujemy jego 

wygląd z tym sfotografowanym.  

  

4. Słuchanie piosenki Zozi Bezpieczne wakacje- Rozmowa na temat tekstu piosenki. 

Posłuchajcie uważnie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM  O czym 

ona opowiada? O czym należy pamiętać podczas wakacji? 

Nauka piosenki Bezpieczne wakacje na zasadzie echa muzycznego. 

Zachęcamy Was abyście nauczyli sie piosenki Zozi, gdyż bedzie ona przypominała Wam o 

ważnych zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Posłuchajcie jej kilka razy i próbujcie 

śpiewać razem z Zozi. 

5. Karta pracy. Załącznik 1 

Znajdź i pokoloruj rzeczy które kojarzą się z wakacjami. 

6. Układanie rytmów z kolorowych kół. 

 

Pomoce: Wycięte z papieru czerwone i fioletowe koła (po 10 elementów), tacki. 

Rodzic ustawia na stole tacki z wyciętymi z papieru czerwonymi i fioletowymi kołami. 

Układa z nich prosty rytm np. dwa czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno 

fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe.  Dziecko kontynuuje rytm. Następnie dziecko 

układa nowy rytm, a rodzic go kończy 

 

7. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 

•Ćwiczenie wstępne – Dwójkami zbiórka! 

Dzieci spacerują swobodnie zgodnie z rytmem wygrywanym przez R. na trójkącie. Na prze-

rwę w grze R. mówi: Dwójkami zbiórka! Dzieci ustawiają się dwójkami przed R. ( np. z 

innym domownikiem).  Rodzic powtarza zabawę kilka razy. Za każdym razem zmienia swoje 

miejsce.  

•Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Żabki. 

Dziecko jest żabką. Kuca  w rozsypce. Kładziemy chusteczki szyfonowe w różnych 

miejscach na dywanie, dziecko kuca między nimi. Na hasło: Żabki skaczą, wykonuje skok do 

najbliżej leżącej chusteczki. R. powtarza zabawę kilka razy.  

•Ćwiczenie z elementem pełzania – Gąsienice. Rodzic tworzy tunel- rozstawia szeroko nogi. 

Dziecko pokonuje tunel, czołgając się.  

•Skrętoskłony –Trawa na wietrze. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, apaszkę trzyma oburącz w górze, są źdźbłami trawy, 

wykonuje skrętoskłon raz do jednej, raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. 

Powtarza ćwiczenie kilkakrotnie.  

•Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato. 

Dziecko leży przodem, trzyma apaszkę oburącz przed głową. Unosi głowę, ręce trzyma 

prosto, ogląda apaszkę – stara się przez chwilę utrzymać taką pozycję. Następnie wraca do 

leżenia i powtarza ćwiczenie.  

•Ćwiczenie uspokajające – Kwiaty w dzień i w nocy. 

Dziecko leży na plecach. Kładzie dłonie na dolnej części brzucha, ściskając apaszkę – kwiat. 

Jest dzień, bierze głęboki wdech, oddala dłonie – kwiat rozchyla swoje płatki. Nadchodzi noc, 

wykonuje wydech – zbliża ponownie dłonie – kwiat zwija swoje płatki. Rodzic  powtarza 

ćwiczenie kilka razy. 

 

8."Obrazy malowane wodą"  

Dzieciaki wyjdźcie do ogrodu lub na balkon. Będziecie malowali. Ale farba nie będzie Wam 

wcale potrzebna. Nawet kartka się tu nie przyda. Zabierzcie ze sobą tylko duże pędzle lub 

sikawki i wiaderko z wodą. Namalujcie teraz wodne obrazy na chodniku, ścianie domu lub 

płocie. Zwróćcie uwagę, jak zachowuje się woda na płaszczyznach poziomych, a jak na 

pionowych. Co się stanie z wodnym obrazkiem namalowanym w nasłonecznionym miejscu? 

Namalujcie duże obrazy wspólnie z Rodzicami. Sprawdźcie po godzinie, czy jeszcze je 

widać, czy może zniknęły bez śladu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 
 

 

 



 


