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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 12.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Wakacyjne podróże 

1. Zabawa obrazkami– Ubrania na letni wypoczynek. Oglądanie 

magazynów i gazetek reklamowych z modą letnią. Wykonanie 

obrazkowego poradnika podróżnika. 

Magazyny i gazetki reklamowe z modą letnią, nożyczki, karton, klej.  

Rodzic wspólnie z dzieckiem ogląda magazyny i gazetki reklamowe, np. ze 

sklepów sportowych z modą letnią. Rodzic wymienia nazwy części garderoby. 

Dziecko wskazuje elementy stroju, o których mówi i ustala ich przydatność 

w wybranym miejscu letniego wypoczynku, np.: w mieście, w lesie, na wsi. 

Następnie wycina poszczególne części garderoby i naklejają je na karton 

w jednej z trzech kolumn: miasto, las, wieś.  

  

2. Letnie ogrody – zajęcia matematyczne.  

Zdjęcia przedstawiające ogrody z kwiatami, napisy: rabatka, klomb, obrazki 

przedstawiające różę, piwonię, dalię, słonecznik i kartoniki z nazwami tych 

kwiatów. 

Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedstawiające ogrody z kwiatami. Zwraca 

uwagę na rozmieszczenie kwiatów na rabatkach i klombach. Wyjaśnia 

znaczenie słów: rabatka, klomb, prezentuje te nazwy. Prosi dziecko o nazwanie 

przedstawionych na obrazkach gatunków letnich kwiatów (róża, piwonia, dalia, 

słonecznik) i opisanie ich wyglądu. Prezentuje kartoniki z nazwami tych 

kwiatów. Dziecko odczytują nazwy kwiatów. Rodzic pyta je: Co można robić 

latem w ogrodzie pełnym kwiatów? Dziecko odpowiada, np.: Pielęgnować 

kwiaty na rabatkach, spacerować między klombami, obserwować motyle. 

 

 Zabawa Znam te figury. 

Dla dziecka: biała kartka z bloku technicznego, formatu A4 (z jednej strony 

kartka jest czy-sta, z drugiej są narysowane dwie linie poziome), koperta  

z zestawem małych figur geometrycznych i dużych figur geometrycznych 

(prostokątów, kół, trójkątów i kwadratów oraz z jednym sześciokątem), 

wyciętych z kolorowego kartonu, dla rodzica kartka formatu A3 i zestaw 

większych figur niż dla dziecka. 

Rodzic układa przed sobą dużą kartkę i zestaw dużych figur. Prosi dziecko  

o nazwanie wskazanej przez niego figury. Dziecko opisuje figurę, wymieniając 
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jej cechy: wielkość, kolor, kształt, np. mały czerwony trójkąt. Podobnie 

postępuje z pozostałymi figurami. 

 Projektowanie rabatki kwiatowej. Układanie szlaczka. 

Pomoce z poprzedniej zabawy. 

Rodzic proponuje zabawę w projektowanie ogrodu – sadzenie kwiatów na 

rabatce. Prosi o przygotowanie figur – posegregowanie ich. Nadaje figurom 

nazwy kwiatów, np. koło to słonecznik, trójkąt to róża, kwadrat to dalia, 

prostokąt to piwonia. Na swojej kartce, na pierwszej linii, układa szlaczek 

złożony z kolorowych trójkątów: małych i dużych. Trójkąty dowolnie przesuwa, 

obraca nimi, układa je naprzemiennie, np. raz wierzchołkiem do góry, raz do 

dołu. Nadaje trójkątom nazwy kwiatów. Mówi np.: Na mojej rabatce wyrosły 

małe czerwone róże i wielkie czerwone róże. Dziecko przygląda się układowi 

figur i odtwarza go na swojej kartce, zachowując zaobserwowane 

prawidłowości. Rodzic sprawdza poprawność wykonania zadania, po czym 

prosi o zdjęcie figur i odłożenie ich na bok. Następnie rodzic prosi dziecko 

o ułożenie kolejnego szlaczka i zamienia się z nim miejscami. Dziecko wybiera 

dowolne figury, nadaje im nazwy kwiatów i układa kolejny szlaczek. Rodzic 

odwzorowuje szlaczek, po czym ponownie prosi o zdjęcie figur i odłożenie ich 

na bok. Rodzic mówi, że dziecko już wie, jak projektuje się kwiatową rabatkę. 

Zachęca je do ułożenia własnej rabatki. Dziecko układa figury. Rodzic 

podchodzi, chwali za pomysłowość, prosi dziecko o wymienienie nazw kwiatów 

i nazw użytych figur. 

 Projektowanie klombów. Układanie rozety. 

Pomoce z poprzedniej zabawy.  

Rodzic prosi dziecko o położenie kartki czystą stroną do góry i wyjęcie  

z koperty sześciokąta. Zapoznaje dziecko z tą figurą. Dziecko 5-letnie z pomocą 

rodzica opisuje sześciokąt. Rodzic zwraca uwagę dziecka na sześć boków  

i sześć kątów tej figury. Dziecko rysuje palcem po bokach figury, wskazuje  

i liczy każdy bok i każdy kąt figury. Następnie  opowiada o klombie. Wokół 

środka klombu (sześciokąta) rosną wielkie żółte róże – rodzic układa żółte 

trójkąty – a między różami są czerwone piwonie – między trójkątami układa 

prostokąty. Dokłada inne figury i opowiada o gatunkach kwiatów. Następnie 

rodzic zachęca dziecko do swobodnego projektowania swojego własnego 

klombu. Informuje je, że bardzo ładnie wyglądają np. projekty złożone z dwóch 

kolorów. Rodzic sugeruje, podpowiada, ukierunkowuje i chwali za 

pomysłowość.  

3. Ćwiczenia gimnastyczne. 
Krążki w dowolnych kolorach. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna – Z krążkiem na głowie.  
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Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Kładzie krążek  na głowie i idzie 

ostrożnie, aby nie zgubić krążka. 

 Zabawa bieżna Samochody.  

Dziecko trzyma krążek jak kierownicę samochodu. Kiedy rodzic podniesie do 

góry krążek zielony, porusza się w różnych kierunkach; kiedy trzyma krążek 

czerwony – zatrzymuje się.  

 Skłony w przód – Kłaniamy się krążkami. 

Dziecko trzyma krążek w obu rękach, stoi w lekkim rozkroku. Podnosi krążek 

jak najwyżej nad głową i wykonuje skłon kładąc krążek na podłodze. Podczas 

wykonywania ćwiczenia dziecko stara się nie uginać nóg w kolanach. 

Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie kładąc krążek i go podnosząc na zmianę. 

 Ćwiczenie zręczności i szybkości – Odwracamy krążki.  

Dziecko rozkłada krążki na trawie, w pewnych odstępach od siebie. Spaceruje 

pomiędzy krążkami. Na hasło: Odwracamy krążki jak najszybciej stara się 

odwrócić na drugą stronę jak największą liczbę krążków. Klaśnięcie lub 

gwizdnięcie jest sygnałem do ponownego marszu. 

 Ćwiczenie z elementem toczenia – Uciekający krążek.  

Dziecko toczy krążek przed sobą w różnych kierunkach. Na klaśnięcie lub 

gwizdnięcie zatrzymuje krążek i siada na nich skrzyżnie, z prostymi plecami  

i rękami opartymi na kolanach.  

 Ćwiczenie równowagi – Na jednej nodze.  

Dziecko stoi na jednej nodze, drugą ugina i kładzie na niej krążek. Wytrzymuje, 

licząc do czterech. To samo ćwiczenie wykonuje na drugiej nodze.  

 Ćwiczenie  z cwałem – W dużym kole.  

Dziecko trzyma swój krążek  przed sobą w obu rękach na wysokości pasa. 

Wykonuje cwał boczny: najpierw w prawą stronę, a na sygnał – klaśnięcie –  

w lewą stronę. Krążek trzyma mocno, aby nie wysunął się z rąk.  

 Skoki – Pajacyki.  

Dziecko układa krążek na ziemi. Skacze jak pajacyk, wykonując nad krążkiem 

rozkrok, a za krążkiem – odskok. Ćwiczenie wykonuje wolno.  

 Ćwiczenie rytmu – Wystukujemy rytm kroków.  

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, rytmicznie wystukuje rytm swoich 

kroków, uderzając piąstką w krążek. Potem oddaje krążek rodzicowi. 

4. Zabawy na świeżym powietrzu 

 Wyszukiwanie w ogrodzie przedmiotów w kształcie znanych figur 

geometrycznych. Określanie, których przedmiotów w kształcie danych figur 

na terenie ogrodu występuje najwięcej. 
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 Składanie samolotów techniką origami i ich puszczanie. 

Papier do origami. 

Dziecko składa samoloty techniką origami, a potem je puszcza. Ustala, który 

samolot dalej poleciał. 

 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) – s. 28 -29. 

Dziecko: 

 otacza pętlą koła w tych samych kolorach, porównuje ich liczbę, 

 koloruje tak samo koła w każdej parze, 

 nazywa figury, określa ich różnice i podobieństwa, otacza pętlą i porównuje 

ich liczbę. 

 

6. Zabawa słownikowa Znajdź słowo.  

Dobieranie słów o znaczeniu przeciwnym do podanych słów. 

Dziecko wypowiada słowo o znaczeniu przeciwnym do podanego (np. wesoły – 

smutny, mokry – suchy, wysoki – niski) i odrzucają piłkę.  

 

7. Zabawy konstrukcyjne. Rozwijanie precyzji ruchów. 

Podkładka, plastelina, wykałaczki.  

Dziecko lepi na podkładce małe kulki z plasteliny i wykorzystuje je do łączenia 

wykałaczek. Buduje dowolne konstrukcje i mówi o nich. 

 

8. Utrwalanie piosenki „Lato w kawiarence.”  

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

 

 

 

Powodzenia! 
 

 

 

 

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

