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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 03.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Lato na wakacjach. 

Cele główne: 

 rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, 

 rozwijanie sprawności manualnej, 

 poznawanie wybranych regionów Polski. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 62. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=65 

 

2. Zabawy przy piosence Lato na wakacjach. 

 

3. Ćwiczenia ruchowe rozwijające aparat ruchu. 

Dowolny instrument muzyczny. 

Rodzic wykonuje akompaniament na dowolnie wybranym instrumencie. Dziecko 

maszeruje w rozsypce, wykonuje przeskoki z nogi na nogę, biega drobnymi 

krokami. Na przerwę w grze zamienia się w łabędzia. Napręża i wyciąga szyję, 

spogląda w różne strony. Kiedy usłyszy mocny dźwięk instrumentu, wykonuje 

drobnymi krokami obrót wokół siebie. 

4. Masażyk Malujemy lato. Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy 

członkowie rodzony. 

Uczestnicy zabawy zajmują miejsca na okręgu, jeden za drugim. Rodzic recytuje 

wiersz Bożeny Formy, uczestnicy zabawy palcami i dłońmi obrazują go na 

plecach kolegi.  

 

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, 
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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. 

 

5. Zabawa Z jakim miejscem się kojarzą? 

Rodzic przygotowuje obrazki kojarzące się z lasem, morzem, górami, łąką, wsią.  

Dziecko losuje obrazek, mówi, co on przedstawia, z jakim miejscem mu się 

kojarzy, np. szyszka, szpilki, sowa, jagody, poziomki – las; muszla, piasek, statek, 

parasol plażowy, latarnia morska – morze; plecak, kolejka linowa, szarotka, 

trapery – góry; kwiaty, pszczoła, żaba, motyl – łąka; traktor, kosa, gęsi, krowa – 

wieś. Udziela wypowiedzi całym zdaniem. 

 

5. Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co będę robił podczas wakacji.  

Dziecko naśladuje czynności, które można wykonywać podczas letniego 

wypoczynku. Domownicy odgadują, o jaką czynność chodzi. 

 

6. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 62–

63. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=65 

 

Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu. 

 

7. Wskazywanie morza, gór na mapie Polski. 

Rodzic przygotowuje mapę fizyczną Polski. 

Dziecko, samodzielnie lub z pomocą rodzica wskazuje na mapie morze Bałtyk, 

góry Tatry, jeziora… 

 

8. Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?  

 Ćwiczenia oddechowe. 

Dziecko dmucha na kawałki bibułki na przemian – delikatnie, mocno. 

Wyjaśnienie przez rodzica, że ludzie oddychają jednym ze składników powietrza 

– tlenem, a narządem służącym do oddychania są płuca. 

 Zabawy powietrzem. 

Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu. 

Rodzic przygotowuje  wagę szalkową, balony – nadmuchany i zwykły, świeca, 

słoik. 

 Ważenie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego.  
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 Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym 

słoikiem. 

 Próby wyciągnięcia wniosków.  

Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży niewiele i bez niego nic nie może 

się palić.  

 Sprawdzanie czystości powietrza w ogrodzie i przy ruchliwej ulicy (podczas 

zabaw na świeżym powietrzu). 

Waciki kosmetyczne. 

Dziecko bierze waciki, wyciera nimi listki nisko rosnących drzew i krzewów na 

placu i przy ruchliwej ulicy. Porównuje stopień zabrudzenia wacików. 

 Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików. 

Powietrze jest zanieczyszczone, zanieczyszczają je między innymi spaliny 

pojazdów. 

 

9. Zabawy pod hasłem: Ryby w morzu. 

Rodzic przygotowuje folię, dla dziecka: kolorowa piana, pędzelek, kubeczek  
z wodą, kartka. 

Dziecko maluje kolorową pianą (piana z odrobiną ciekłej farby) na stołach 

zabezpieczonych folią. 

Dziecko maluje na zmianę: prawą ręką i lewą ręką. Malując, mówi wierszyk: 

Wysokie i piękne fale 

widzę z brzegu doskonale.  

Na łódce siedzę sobie 

i ryby piękne łowię. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radosnych i wesołych zabaw na świeżym powietrzu, 

dużo zdrówka i uśmiechu 


