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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 17.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Wakacyjne plany 
 

1. Zabawa Wakacyjne zamówienia. Rozwijanie umiejętności formułowania 

dłuższych zdań. 

Kilka zabawek. 

Dziecko kolejno składa zamówienia na konkretną zabawkę. Musi podać jak 

najwięcej cech charakteryzujących daną zabawkę, aby otrzymać tę, o którą 

prosi, np. Zamawiam na wakacje czerwony samochód z czarnymi oponami.  

  

2. Quiz Tak, nie. 

Jeśli zachowanie jest bezpieczne, dziecko klaszcze w dłonie, jeśli nie – tupie 

nogami w podłogę. 

Przykłady zasad: 

 Po górach spacerujemy w czasie burzy. 

 Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt. 

 W lesie można krzyczeć. 

 Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem. 

 Na plaży opalamy się od rana do wieczora. 

 W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. 

 Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych. 

 Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

 

3. Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach 

wakacyjnego wypoczynku. 

Dziecko losuje jeden obrazek przedstawiający odpowiednio: las, góry, 

morze/jezioro, miasto. Dziecko zastanawia się wspólnie z rodzicem, jak 

bezpiecznie spędzić wakacje w danym miejscu.  

Rodzic pyta dziecko: 

 O czym należy pamiętać podczas letnich wypraw? 

 Jak należy się zachowywać, aby pobyt w tych miejscach był udany 

i bezpieczny? 

 Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas wakacji? 

 Czego nie wolno robić? 

 

Dziecko podaje swoje propozycje bezpiecznych zachowań.  
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Przykłady: 

 W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy 

roślin, nie zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych 

grzybów, nie zrywamy nieznanych roślin. 

 Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach 

wyznaczonych, w obecności dorosłych. 

 W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na 

pogodę, która w górach jest bardzo zmienna. 

 W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych 

przedmiotów. 

 

Rodzic pyta dziecko, czy są zasady obowiązujące zawsze i wszędzie. 

Przykłady:  

 W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz. 

 Przed wyjściem na słońce smarujemy skórę specjalnym kremem. 

 Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody.  

 

4. Karta pracy, nr 73,76. 

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 

 

Dziecko: 

 ogląda i opowiada, jak rodzina Olka i Ady lubi spędzać wolny czas, 

 koloruje te obrazki, które pokazują, jak chciałoby spędzić wakacje, 

 rysuje po śladach, nie odrywając kredki od kartki, 

 słucha wakacyjnych rad, rysuje swoje pomysły na wakacje w pętlach. 

 

5. „Wymarzone wakacje Olka i Ady” –rozmowa na temat obrazków. 

Książka „Olek i Ada na szlaku przygód” s.88 – 89. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=90 

Dziecko otwiera książkę i ogląda ilustracje, zwraca uwagę na szczegóły. Czyta 

samodzielnie lub z pomocą, słucha tekstów pod obrazkami. Dziecko dowiaduje 

się, gdzie Olek i Ada i ich rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić 

w wybranych miejscach letniego wypoczynku. Następnie zwraca uwagę dzieci 

na strój, jaki mają na sobie Olek i Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. Zachęca 

dziecko do opisania wszystkich obrazków. Dziecko formuje dłuższe zdania, 

poprawne pod względem gramatycznym. 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne . 

Szarfa, woreczek, instrument perkusyjny. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer do lasu. 

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
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=90
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Dziecko rozkłada szarfę (drzewo) na podłodze. Biega w różnych kierunkach do 

rytmu wystukiwanego na instrumencie perkusyjnym przez rodzica. Na 

zawołanie: Stój, zatrzymuje się i chowa za drzewem. 

 Ćwiczenia z elementem równowagi. 

Dziecko spaceruje swobodnie z woreczkiem na głowie, następnie kładzie 

woreczek przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez 

chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp. 

 Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół. 

Dziecko leży tyłem, woreczek wkłada między stopy. Unosi je stopami do góry  

i przekłada za głowę, a potem powraca do pozycji wyjściowej. 

 Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży. 

Dziecko kładzie woreczek na podłodze. Chodzi na czworakach dookoła  

woreczka, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas 

klęka, wyciąga ręce, otwiera dłonie i pokazuje, co znalazło. 

 Ćwiczenie tułowia Samoloty. 

Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Woreczek kładzie na głowie. Jedną ręką 

tworzy daszek nad oczami, drugą trzyma na kolanach. Wykonuje skręt tułowia i 

głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę. 

 Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy. 

Dziecko chwyta palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podaje go sobie 

do rąk. 

 Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem. 

Dziecko biega, swobodnie wymachując woreczkiem. Na mocne uderzenie w 

instrument za-trzymuje się, rozciągając woreczek nad głową – chroni się przed 

słońcem. 

 Zabawa uspokajająca Marsz z woreczkiem. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, machając woreczkiem przed sobą, po 

czym odkłada je na wyznaczone miejsce. 

 

7. Ćwiczenie relaksacyjne Ziarenkowa mandala. Poszerzanie wiadomości 

na temat prac polowych wykonywanych latem. Rozwijanie koordynacji 

wzrokowo-ruchowej. 

Odtwarzacz CD, nagranie muzyki relaksacyjnej, kontur mandali, klej, 

pojemniki, różne rodzaje ziarna. 

Rodzic podaje informacje na temat prac polowych wykonywanych latem. 

Następnie prezentuje dziecku ziarna różnych zbóż, zapoznaje z ich nazwami. 

Proponuje wykonanie mandali. Prezentuje kontur mandali. Zwraca uwagę na 
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symetrycznie umieszczone obrazki. Włącza nagranie muzyki. Dziecko smaruje 

klejem fragmenty mandali, które się powtarzają, i przykleja na nich ziarna tego 

samego rodzaju. Stara się wykonać pracę, wykorzystując poznane rodzaje 

ziaren. Prezentuje swoją pracę. 

 

8. Zabawa dydaktyczna Wybierz i opowiedz. Rozwijanie wyobraźni oraz 

umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi. 

Szeroki pasek papieru, różne obrazki wykorzystywane w ciągu roku. 

Rodzic rozkłada szeroki pasek papieru i różne obrazki. Dziecko losuje  obrazki. 

Układa je na kartonie. Na podstawie obrazków wspólnie tworzą historyjkę. 

Przykład: dziecko ułożyło obrazki przedstawiające dom, parasolkę, psa, chmury 

i słońce. Dziecko formułuje zdanie na podstawie jednego obrazka tak, aby 

zachować ciągłość wydarzeń, np.: Wyszedłem z domu. Zabrałem ze sobą 

parasolkę. Wyprowadziłem psa na spacer. Napłynęły ciemne chmury. Niedługo 

potem zza chmur wyszło słońce.  

 

 

Powodzenia! 


