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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY: „ŻABEK” I „PSZCZÓŁEK" 

DATA: 12.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Miło spędzam czas 
 

Cele ogólne: 

 rozwijanie mowy, 

 umuzykalnianie dzieci, 

 pobudzanie ciekawości badawczej. 

 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wypowiada się na temat spędzania czasu w różnych miejscach, 

 śpiewa piosenkę, 

 wyciąga wnioski z zabaw badawczych.  

 

 

 Poranna gimnastyka – propozycje zabaw ruchowych w domu 

Link do zabaw: https://youtu.be/d9iT7iuIr9s 

 

 Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie linii łamanych. 

Kartki, ołówki. 

Dziecko rysuje góry według wskazówek Rodzica, zaczynając od dołu kartki (np. 

lekko w górę, lekko w dół itp.). 

 Ćwiczenia słuchowe Co to za słowo? 

Rodzic dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-pe-lusz, chus-tecz-ka, czap-ka, 

a zadaniem dziecka jest powiedzieć całe słowa. 

 Ćwiczenia dotykowe Wakacyjne akcesoria. 

Mała walizka, przedmioty, które kojarzą się z wakacjami, np.: okulary 

przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, sandały, opaska do zasłonięcia oczu. 

Dziecko ma zasłonięte oczy, Rodzic daje mu do ręki dowolny przedmiot. 

Zadaniem dziecka jest określenie, co to jest i do czego służy. Po odsłonięciu oczu 

następuje weryfikacja udzielonych odpowiedzi. 

 Wypowiedzi na podstawie obrazków. 

Obrazki/zdjęcia przedstawiające morze, las, góry. 

https://youtu.be/d9iT7iuIr9s
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Dziecko wypowiada się na temat kolejno przedstawianych obrazków/zdjęć (co 

przedstawiają, czy mu się podoba i dlaczego). 

 
 Osłuchanie się z melodią i słowami piosenki: „Na wycieczkę wyruszamy!"; 

muzyka, słowa, aranżacja - Wiktoria Darmoń 
Link do piosenki: https://youtu.be/sg8fIBVemAE 
 

1. Pierwszy promyk słońca dzisiaj zbudził mnie 
i cicho do ucha powiedział mi, że 
wakacji właśnie nadszedł czas, 
teraz wiele letnich przygód może czekać nas! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

2. Może statkiem popłyniemy w dal, 
poczujemy bryzę świeżych, morskich fal 
albo samolotem polecimy tak, 
żeby poczuć się przez chwilę, jak na niebie ptak! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

3. Może wyjdziemy na szczyty gór 

https://youtu.be/sg8fIBVemAE
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i spędzimy chwilę pośród białych chmur. 
Malin oraz jagód odnajdziemy krzak, 
bo wakacje, to jest przecież też owoców smak! 

 
ref. Więc na wycieczkę wyruszajmy 
i z radością nowe miejsca odkrywajmy! 
Każde drzewo, motyl czy najmniejszy kwiat 
zdobi nasz wspaniały świat! 
 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.  

 Co obudziło bohaterów piosenki? 
 Co można robić podczas wakacji? 

 Gdzie można udać się na wakacje? 

 Jakimi pojazdami możemy udać się na wakacje? 

 Czy ta piosenka jest wesoła, czy smutna? Dlaczego? 

 
 Nauka refrenu piosenki „Na wycieczkę wyruszamy!"; fragmentami, metodą ze 

słuchu. 
Link do piosenki: https://youtu.be/sg8fIBVemAE 

Dziecko powtarza za Rodzicem fragmenty tekstu. Potem nadal za Rodzicem 

śpiewa te fragmenty. Jeśli chce, może na koniec zaśpiewać refren samodzielnie. 

Rodzic może poprosić, aby dziecko zaśpiewało refren z różnym natężeniem 

(głośno, cicho). 

 

 Karta pracy, cz. 2, nr 19 (Żabki); 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=40 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

Dzieci: 

 rysują po śladach szarych linii rysunku, 

 rysują rybki po śladach. 
 

 Karty pracy, cz. 2, nr 57 (Pszczółki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=58 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf 

Dzieci: 

 rysują po śladach szarych linii rysunku, 

 rysują rybki po śladach. 
 

 Zabawa ruchowa przy piosence „Na wycieczkę wyruszamy!" 

Link do piosenki: https://youtu.be/sg8fIBVemAE 

Rodzic prosi, aby dziecko podczas nagrania spacerowało sobie swobodnie. Kiedy 

Rodzic zatrzyma nagranie muzyki, dziecko ilustruje ruchem sposób spędzania 

https://youtu.be/sg8fIBVemAE
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=40
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=58
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://youtu.be/sg8fIBVemAE
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czasu: nad morzem, w górach, nad rzeką/jeziorem (według poleceń wydawanych 

przez Rodzica, np. opalamy się na plaży, wspinamy się w górach itp.). 

 

 Zabawy badawcze z wodą – Co będzie pływać, a co nie? 

Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kawałek kartki, 

mała plastikowa nakrętka, piłeczka pingpongowa) i ciężkie przedmioty 
(drewniany klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk). 

Dziecko dotyka najpierw ciepłej wody, a potem zimnej wody i określa, jaka jest 

zwykle woda w morzu. Następnie umieszcza w jednym z pojemników kilka 

przedmiotów i próbuje określić, dlaczego jedne toną, a inne nie. 

Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe 

opadają na dno pojemnika.  

 

 Zabawa matematyczna Muszelki. 

Pięć muszelek różnej wielkości. 

Rodzic rozkłada kolejne muszelki, mówiąc, że pochodzą one znad morza. Prosi, 

aby dziecko opisało ich wygląd i ułożyło je od najmniejszej do największej. 

Dziecko liczy muszelki od prawej strony i od lewej strony. Ustala, że bez względu 

na kierunek liczenia jest ich tyle samo.  

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 Spacer po okolicy– obserwowanie mijanych pojazdów. 

Podczas spaceru dziecko wraz z Rodzicem wspólnie zastanawiają się, gdzie mogą 

jechać osoby kierujące pojazdami (np. do domu, do pracy, na wakacje). 

 Zabawy w piaskownicy – wspólne tworzenie budowli. 

Rodzic zachęca dziecko, aby spędzało czas w piaskownicy tak, jak na plaży – 

budując zamki i inne budowle z piasku. 

 

 Zabawa plastyczna Nad jeziorem. 

Niebieskie koło z papieru kolorowego, nożyczki, klej, kredki, kartki, gazety. 

Rodzic prosi, aby dziecko przykleiło koło na środku kartki. Następnie z gazet 

wycięło (4-latki), wyrwało (3-latki) dowolne elementy, które mogą znajdować się 

nad jeziorem. Dziecko może także dorysować elementy. 

Byłoby dobrze, gdyby dzieci wypowiedziały się na temat swoich prac. 

 

 Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – Nasze wakacje. 

Obrazki przedstawiające morze, góry, jezioro/rzekę. 
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Rodzic ustala z dzieckiem, jaki dźwięk może być słyszany podczas pobytu w 

każdym z pokazanych na obrazkach miejsc (np. morze – szszsz, góry – stuk, stuk, 

jezioro/rzeka – plusk). Następnie pokazuje obrazki, w różnej kolejności, a dziecko 

wydaje ustalone dźwięki. 

 

 Zabawa Jedzie pociąg z daleka (popularna rymowanka).  

Do zabawy zachęcamy pozostałych członków rodziny. 

Uczestnicy zabawy śpiewają popularną rymowankę, ustawieni w rzędzie, 

trzymają się za ramiona i biegają po sali/ogrodzie. 
 

Jedzie pociąg z daleka, 

ani chwili nie czeka. 

- Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. x2 
 

Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. 

Trudno, trudno to będzie, 

dużo osób jest wszędzie. x2 
 

Pięknie pana prosimy, 

jeszcze miejsca widzimy. 

– A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. x2 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  


