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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 16.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: W podróży 

1. Karta pracy, nr 72. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=74 

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

Rodzic informuje dziecko, że Olek i jego rodzina wybierają się nad morze. Będą 

mieszkać w namiocie. Każdy pakuje swój plecak. Pyta dziecko: Czy na pewno 

każde z nich zabiera rzeczy potrzebne nad morze? 

Dziecko: 

 skreśla niepotrzebne rzeczy, 

 koloruje plecaki, 

 rysuje po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

 rysuje szlaczek po śladzie bez odrywania ręki. 

 

2. Piosenka do słuchania „Plecak, torba i walizka” 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys 

 

3. Podróżnicy i ich bagaż – zajęcia techniczne. 

 Wprowadzenie.  

Zdjęcia przedstawiające wybranych podróżników. 

Rodzic pyta dziecko, kto to jest podróżnik, co robi podczas swoich podróży, co 

przydaje mu się podczas jego podróży. Dziecko wypowiada się, a rodzic pyta, 

czy zna nazwiska znanych podróżników. Uzupełnia wypowiedź dziecka. Podaje 

ciekawostki na temat znanych polskich podróżników, pokazuje ich zdjęcia.  

 

Podróżnik to osoba, która odbywa częste i z reguły dalekie wyprawy drogą 

lądową, morską lub powietrzną do znanych, ale i nieznanych miejsc na 

świecie. Dawniej znanym podróżnikiem był Krzysztof Kolumb. W Polsce 

znanymi podróżnikami byli np.: Arkady Fiedler, Czesław Centkiewicz, Tony 

Halik. Współcześnie do podróżników zaliczyć można, np. Beatę Pawlikowską, 

Wojciecha Cejrowskiego. 

Rodzic zaprasza dziecko do zabawy. Jest ciekawy, czy dziecko odgadnie 

miejsca, do których może się wybrać podróżnik. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=74
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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 Zagadki pantomimiczne Wakacyjne kalambury. 

Obrazki przedstawiające różne przedmioty, np.: kajak, łopatkę, wiaderko, buty 

górskie, plecak. 

Dziecko losuje obrazek przedstawiający przedmiot związany z miejscem 

letniego wypoczynku. Przedstawia to co jest na obrazku ruchem, gestem  

i mimiką.  Przykłady: 

 kajak – naśladowanie wiosłowania – wypoczynek nad jeziorem, 

 łopatka i wiaderko – naśladowanie wsypywania piasku do wiaderka – 

wypoczynek na plaży, 

 buty górskie i plecak – naśladowanie zakładania butów i plecaka  

i maszerowanie – wypoczynek w górach. 

 

 Zabawa Bagaż podróżnika.  

Różne torby, w tym podróżne, plecaki, plażowe, walizka, plecak ze stelażem. 

Rodzic ustawia przed dzieckiem różne torby podróżne. Prosi dziecko o ich 

nazwanie i opisanie wyglądu. Wprowadza pojęcie bagaż. Następnie dziecko 

zastanawia się, który bagaż przyda się w którym miejscu letniego wypoczynku.  

 

 Zabawa Co się gdzie przyda. Dobieranie ubrań i przedmiotów do miejsc 

letniego wypoczynku. 

Tkanina, różne przedmioty, np.: piłka, latarka, płetwy, kompas, mapa, siatka do 

łapania motyli, wędka, dziecięce buty górskie, foremki, łopatki, wiaderko, 

okulary przeciwsłoneczne, kocyk, opakowanie po kremie do opalania, książka, 

kreda do rysowania na chodniku, płaszcz przeciwdeszczowy, torba plażowa, 

walizka, plecak ze stelażem. 

Rodzic rozkłada  tkaninę, na której umieszcza przyniesione przez siebie rzeczy. 

Mówi, że prawdziwy podróżnik, wybierając się na wyprawę, pakuje do torby, 

plecaka, walizki tylko to, co jest niezbędne podczas podróży. Rodzic prosi  

o zastanowienie się, co z tych przedmiotów przyda się podczas spędzania 

wakacji w miejscu wypoczynku. Następnie nazywa wybrane rzeczy i uzasadnia 

swój wybór.  

 

 Wykonanie wakacyjnej walizki. 

Karta 24 z Wyprawki plastycznej, klej, nożyczki, naklejki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=114 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

Rodzic informuje dziecko, że częstym bagażem podróżników jest walizka. 

Zachęca dziecko do wykonania walizki prawdziwego podróżnika. Omawia 

sposób wykonania pracy. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=114
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
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Dziecko: 

 wycina kształt walizki, 

 składa walizkę, kierując się instrukcją, 

 skleja ze sobą właściwe części, 

 wyszukuje w naklejkach takie obrazki, które mogłyby dekorować walizkę 

prawdziwego podróżnika, i nakleja je w wybranych miejscach na walizce. 

 

4. Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Znajdź ten sam kolor. 

Dla dziecka: małe kółko wycięte z papieru kolorowego. 

Dziecko losuje małe kółko wycięte z papieru w różnych kolorach. Zadaniem 

dziecka jest odnalezienie w ogrodzie w jak najkrótszym czasie jak najwięcej 

przedmiotów i okazów przyrody w kolorze kółka. 

 Zbieranie materiału przyrodniczego. Układanie na ziemi z materiału sylwet 

dowolnych postaci lub  przedmiotów. 

 

 Odgadywanie miejsc letniego wypoczynku po elementach 

charakterystycznych dla danego środowiska. Wykonywanie zagadek 

rysunkowych na piasku lub kredą na chodniku. 

 

5.Ćwiczenia grafomotoryczne (5-latki) – s. 32. 

Dziecko: 

 rysuje figury po śladach, 

 koloruje rysunek, 

 nazywa figury z których składają się np. drzewa, piesek, słońce…  

 

 

 

Powodzenia! 


