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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 10.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Miejsca letniego wypoczynku 
 

1. Ćwiczenie na kartce – Podróże z plecakiem po Polsce. Zabawy z mapą 

Polski. Rozwijanie orientacji przestrzennej. 

Kartka z narysowanym konturem mapy Polski, papierowa sylweta plecaka. 

Rodzic zaprasza dziecko w podróż z plecakiem po Polsce. Dziecko umieszcza 

na mapie wyciętą wcześniej z papieru sylwetę plecaka zgodnie z poleceniem 

rodzicem, np. z prawej strony mapy, nad morzem (na górze mapy), w górach 

(na dole mapy), z lewej strony mapy, w stolicy (na środku mapy). 

 

2. Zabawa z zastosowaniem obrazków. Rozwijanie słuchu fonematycznego  

oraz koncentracji i uwagi. 

Karta C, E, G z Wyprawki plastycznej, klocki, nożyczki.  

Dziecko wycina obrazki i napisy, które dopasowuje do obrazków. Liczy sylaby 

i układa liczbę sylab za pomocą klocków. Dziecko porównuje liczbę sylab 

i głosek w każdym słowie. Liczy głoski. Wybiera obrazki, których nazwy 

zaczynają się taką samą głoską lub/ i których nazwy zawierają wybraną głoskę 

np. i. 

3. Jedziemy na wakacje – zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu 

E. Stadtmüller „Wakacyjny pociąg.” 

 

 Wprowadzenie w tematykę zajęć. 

Rodzic informuje dzieci z grupy Olka, także wyjeżdżają na wakacje. Zaprasza 

dziecko do zapoznania się z miejscami, do których jadą, prosi o otworzenie kart 

pracy na odpowiedniej stronie. 

 

 Karty pracy, nr 68. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=70 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda obrazki/zdjęcia,  

 mówi, gdzie wybierają się na wakacje dzieci z grupy Olka, 

 łączy dzieci i obrazki z odpowiednimi zdjęciami. 

 rysuje szlaczek bez odrywania kredki od kartki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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Rodzic pyta dziecko, czy zna jeszcze inne miejsca letniego wypoczynku. 

Dziecko wypowiada się. Rodzic zaprasza je do wysłuchania wiersza, a następnie 

do zabawy, podczas której pozna różne miejsca wakacyjnego wypoczynku 

i sposoby spędzania tam wolnego czasu. 

 

 Słuchanie wiersza E. Stadtmüller „Wakacyjny pociąg” 

 

Jedzie pociąg wakacyjny,  

pociąg kolorowy.  

Już wjeżdżają wagoniki  

na peron bajkowy! 

Stuku-puk, stuku-puk,  

mkną koła po szynach.  

Już się nowa, kolorowa   

przygoda zaczyna. 

 

Pierwsza stacja – wieś wesoła:  

łąki, lasy, pole.  

Zaraz tutaj urządzimy  

zielone przedszkole.  

Nauczymy kota liczyć,  

a tańczyć konika.  

Niech zobaczy każdy cielak, 

jak przedszkolak bryka. 

 

Druga stacja to Podhale, 

piękne górskie szczyty,  

a ze szczytów, jak wiadomo,  

widok znakomity. 

Bajki będą opowiadać  

potoki i skały,  

bo w nich mieszka duch starego  

bajarza Sabały. 

 

Trzecia stacja to jezioro,  

widać je z daleka.  

Żabi chórek już z koncertem  

niecierpliwie czeka.  

Już po falach się ścigają  

żaglówki, kajaki  

i dmuchany hipopotam  

malowany w maki. 
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Czwarta stacja to już morze, 

szerokie, głębokie,  

i wspaniała piaskownica,  

większa niż przed blokiem.  

Na tej wielkiej piaskownicy  

czy, jak mówią, plaży  

może skarby bursztynowe  

znaleźć nam się zdarzy?  

 

 Zabawa inscenizacyjna na podstawie utworu.  

Odtwarzacz CD, nagranie skocznej muzyki (lub odgłosu jadącego pociągu), 

krzesełko dla  dziecka, kartoniki z wyrazami do czytania całościowego, które 

dziecko już poznało, i z nowymi wyrazami: wieś, Podhale, jezioro, morze.  

Zapoznaje dziecko z zasadami zabawy: 

− podczas zwrotek (stacji) dziecko naśladuje wysiadanie z pociągu i zajmuje 

miejsce tam, gdzie będzie wykonywać zadanie, 

− na słowa: Jedzie pociąg wakacyjny... wraca do pociągu, zajmuje miejsce na 

krzesełku; Rodzic włącza żywą, specjalnie dobraną muzykę (lub odgłosy 

jadącego pociągu), 

− podczas refrenu dziecko powtarza bardzo wyraźnie słowa rymowanki, dzieląc 

je na sylaby: Stu-ku--puk, stu-ku-puk, mkną ko-ła po szy-nach. Już się no-wa, 

ko-lo-ro-wa przy-go-da za-czy-na, - i jednocześnie uderza rytmicznie rękami 

o swoje uda, a stopami o podłogę. 

 Wykonywanie zadań na poszczególnych stacjach – praca z mapą Polski. 

Rodzic rozkłada różne kartoniki z wyrazami do czytania całościowego, które 

dziecko już poznało, i z nowymi wyrazami: wieś, Podhale, jezioro, morze. 

Obok, rozkłada zestaw obrazków przedstawiających sposoby spędzania wolnego 

czasu na wakacjach. Z boku umieszcza koszyk oraz różne rodzaje plecaków 

i toreb. 

 Stacja Wieś. 

Kartoniki z różnymi wyrazami, w tym z napisem wieś, mapa Polski, koszyk, 

obrazek przedstawiający plecak, obrazki przedstawiające sposoby spędzania 

wolnego czasu na wsi, np.: zbieranie jagód w lesie, spacery po łące, wycieczki 

rowerowe, doglądanie zwierząt gospodarskich. 

Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz wieś. Dziecko odczytuje 

napis i umieszcza go na mapie Polski (wybiera miejsce poza aglomeracjami 

miejskimi). Decyduje, jaki bagaż może się przydać podczas pobytu na wsi. 

Odpowiada na pytanie: Co ciekawego można robić podczas wakacji na wsi? 

Podaje swoje propozycje spędzenia wolnego czasu, wybiera pasujące obrazki, 
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a następnie wkłada je do koszyka. Przykłady spędzania czasu na wsi: zbieranie 

jagód w lesie, spacery po łące, wycieczki rowerowe, doglądanie zwierząt 

gospodarskich itd. 

 Stacja Podhale. 

Kartoniki z różnymi wyrazami, w tym z napisem Podhale, mapa Polski, koszyk, 

plecak ze stelażem, obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu w 

górach, np.: piesze wędrówki po szlakach, zdobywanie szczytów górskich, 

zwiedzanie zamków, podziwianie widoków. 

Rodzic wprowadza do globalnego czytania wyraz Podhale. Dziecko odczytuje 

napis. Rodzic wskazuje położenie Podhala na mapie Polski, i razem z dzieckiem 

umieszcza napis we właściwym miejscu na mapie. Następnie rodzic prosi 

dziecko o wybranie bagażu, który wykorzystuje się w górach. Dziecko wybiera 

plecak ze stelażem. Odpowiada na pytanie: Co ciekawego można robić podczas 

wakacji w górach? Następnie spośród zgromadzonych obrazków wybiera te, 

które pasują do gór. Patrząc na obrazek, podaje propozycje spędzenia wolnego 

czasu, a potem wkłada obrazki do plecaka. Przykłady spędzania czasu w górach: 

piesze wędrówki po szlakach, zdobywanie szczytów górskich, zwiedzanie 

zamków, podziwianie widoków itd. 

 Stacja Jezioro. 

Kartoniki z różnymi wyrazami, w tym z napisem jezioro, mapa Polski, koszyk, 

torba lub walizka, obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu 

nad jeziorem, np.: pływanie łódką lub rowerem wodnym, spacerowanie, 

odbywanie pieszych wędrówek. 

Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz jezioro. Dziecko odczytuje 

napis i zawiesza go w odpowiednim miejscu na mapie Polski. Rodzic podaje 

nazwy rejonów w Polsce, gdzie jest dużo jezior, np. Mazury, a także nazwę 

jeziora położonego najbliżej przedszkola. Następnie  prosi dziecko o wybranie 

bagażu, który będzie najwłaściwszy do wypoczywania nad jeziorem. Dziecko 

wybiera torbę lub walizkę. Odpowiada na pytanie: Co ciekawego można robić 

na wakacjach nad jeziorem? Następnie wybiera odpowiednie obrazki i wkłada je 

do torby. Przykłady spędzania czasu nad jeziorem: pływanie łódką lub rowerem 

wodnym, spacerowanie, odbywanie pieszych wędrówek itd. 

 Stacja Morze. 

Kartoniki z różnymi wyrazami, w tym z napisem morze, mapa Polski, koszyk, 

torba plażowa, obrazki przedstawiające sposoby spędzania wolnego czasu nad 

morzem, np.: opalanie się, zabawy na plaży, rejsy statkiem, uprawianie sportów 

wodnych. 

Rodzic wprowadza do czytania całościowego wyraz morze. Dziecko odczytuje 

napis, a rodzic prosi o przypomnienie nazwy naszego polskiego morza. Utrwala 
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nazwę: Morze Bałtyckie. Prosi dziecko o wskazanie Bałtyku na mapie Polski 

i zawieszenie napisu we właściwym miejscu. Następnie rodzic prosi dziecko 

o wybranie bagażu, który najlepiej nadaje się do wypoczywania nad morzem. 

Dziecko wybiera torbę plażową. Odpowiada na pytanie: Co ciekawego można 

robić na wakacjach nad morzem? Następnie wybiera odpowiednie obrazki 

i wkłada je do torby plażowej. Przykłady spędzania czasu nad morzem: opalanie 

się, zabawy na plaży, rejsy statkiem, uprawianie sportów wodnych itd. 

 Loteryjka obrazkowa – dopasowywanie obrazków do odpowiednich miejsc 

na mapie Polski. 

Koszyk, torby i plecaki zawierające obrazki z wcześniejszej zabawy, mapa Polski 

z napisami umieszczonymi we wcześniejszej zabawie. 

Rodzic prosi dziecko o wyjęcie obrazków z koszyka, toreb i plecaków i ułożenie 

ich na podłodze (obrazkami do dołu). Rodzic miesza obrazki. Dziecko losuje 

obrazki, nazywa to, co przedstawiają, i zawiesza w odpowiednich miejscach na 

mapie Polski, przy napisach do czytania całościowego. 

4. Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki „Lato w kawiarence.” 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs 

 Nauka kolejnych zwrotek piosenki „Lato w kawiarence.” Śpiew kolejnych 

fragmentów piosenki. 

 Ćwiczenie oddechowe – Drzemka na łące. 

Dziecko przechodzi do leżenia na plecach. Na brzuchu delikatnie kładzie swoje 

dłonie. Wykonuje powolny wdech – równocześnie nosem i ustami – tak aby 

poczuć unoszące się dłonie. Następnie wykonuje powolny wydech, stara się 

wyczuć, jak dłonie się obniżają. 

 Opowieść ruchowa przy muzyce – Wspominamy wakacje. 

Skakanka, nagranie piosenki Lato w kawiarence. 

Rodzic zwraca się do dziecka: − Jesteśmy na wakacjach. Za chwilę wsiądziesz 

do pociągu i w rytmie melodii poruszaj się w różnych kierunkach. − Będziesz 

przejeżdżać przez tunel. Podczas przerwy w nagraniu muzyki, na hasło: Tunel, 

dziecko  na czworakach przechodzi pod krzesłem.  Na hasło: Jesteśmy w górach 

– idziemy górskim szlakiem – w rytmie nagrania muzyki dziecko idzie po 

dowolnie ułożonej skakance. − Odpoczywamy, słuchamy szumu górskiego 

potoku – dziecko przechodzi do siadu skrzyżnego, zamyka oczy i słucha, jak 

szumi górski potok. − Za chwilę porozmawiasz z echem – Rodzic wypowiada 

kolejno imiona . Dziecko, powtarza je. Ponownie na hasło: Jesteśmy w górach – 

idziemy górskim szlakiem – dziecko idzie  po dowolnie ułożonej skakance. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs
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 Ćwiczenie umiejętności zmiany natężenia głosu – Zabawa w echo. 

Dziecko powtarza za rodzicem zdania z odpowiednim natężeniem głosu (cicho, 

umiarkowanym głosem, głośno). 

Nadeszły wakacje.  

Wędrujemy górskim szlakiem. 

Kąpiemy się w morzu. 

Pływamy kajakiem. 

 

5. Zabawy na świeżym powietrzu 

 Reagowanie na dźwięki o różnym natężeniu – Żagle. 

Tamburyn, kawałek zwiewnego materiału w kształcie kwadratu.  

Dziecko trzyma w rękach rogi zwiewnego materiału. Na dźwięk tamburynu: 

najpierw cichy, potem coraz głośniejszy, powoli unosi ręce w górę, materiał 

wypełnia się powietrzem – wiatr wydyma żagle. Następnie powoli opuszcza 

ręce, przechodzi do przysiadu – wiatr przestał wiać, tamburyn milknie. 

Pozostaje przez chwilę w przysiadzie. 

 Zabawy w piaskownicy foremkami i plastikowymi pojemnikami. 

Foremki, plastikowe pojemniki. 

Dziecko bawi się w piaskownicy foremkami i plastikowymi pojemnikami. 

Przesypuje piasek i porównuje pojemność pojemników. Dzieli się swoimi 

spostrzeżeniami. 

6. Ćwiczenie spostrzegawczości – Której pocztówki brakuje? 

Pocztówki przedstawiające różne miejsca letniego wypoczynku. 

Rodzic układa przed dzieckiem cztery pocztówki przedstawiające różne miejsca 

letniego wypoczynku, np.: morze, góry, jezioro i las. Dziecko zapamiętuje ich 

ułożenie. Odwraca się w drugą stronę. Rodzic chowa jedną z pocztówek. 

Dziecko odgaduje, której pocztówki brakuje. 

7. Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) – s. 25-26. 

Dziecko: 

 obrysowuje dłonie i rysuje zabawki i kasztany, 

 rysuje odpowiednie listki w odpowiedniej ilości.  

 

 

 

Powodzenia! 


