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

DATA: 17.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Na plaży jest fajnie 

 
Cele ogólne: 

 utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci, 

 utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej, 

 rozwijanie sprawności fizycznej.  

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 liczy obiekty, 

 grupuje elementy i ocenia, gdzie jest ich najwięcej lub gdzie jest najmniej, 

 wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.  

 

 Poranna gimnastyka – propozycje zabaw ruchowych w domu 

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

 

 Zabawa organizacyjno-porządkowa Kolor z kolorem.  

Grzechotka, kolorowe koła dla  dziecka. 

Rodzic daje dziecku kolorowe koła. Następnie gra na grzechotce, a dziecko biega 

po pokoju jak po plaży. Na przerwę w grze dziecko zgodnie z poleceniem Rodzica 

kładzie odpowiedni kolor koła na(pod/obok) przedmiocie w tym samym kolorze 

lub kolorze podanym przez Rodzica. Np. Koło zielone na zielonym 

dywanie…Koło czerwone pod żółtym samochodem… 

 Zabawa dydaktyczna Największe wiaderko jest w kolorze...   

Dla dziecka: koperta z sylwetami wiaderek w trzech wielkościach, klej, kartka, 
kredki. 

Dziecko układa papierowe wiaderka zgodnie z poleceniem Rodzica: od 

najmniejszego do największego lub od największego do najmniejszego. Przykleja 

je na kartce i koloruje każde na inny kolor. Wskazuje na swojej pracy wiaderko 

zgodnie z opisem Rodzica: Największe jest wiaderko w kolorze...  

 

 

 

 

https://youtu.be/d9iT7iuIr9s
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 Zabawa kolorami – Kolory lata. 

Kartki z brystolu w kolorach podstawowych i w różnych odcieniach. 

Rodzic rozkłada kartki w kolorach podstawowych, a dziecko podaje ich nazwy. 

Następnie dobiera odcienie do danego koloru i je nazywa, kończąc wypowiedź 

Rodzica, np. niebieski jak: niezapominajki, jeansy, niebo itp. 

 Zabawa Jedzie pociąg z daleka (popularna rymowanka).  

Do zabawy zachęcamy pozostałych członków rodziny. 
https://youtu.be/PjUopo-DJio 

Uczestnicy zabawy śpiewają popularną rymowankę, ustawieni w rzędzie, 

trzymają się za ramiona i biegają po pokoju/ogrodzie. 
 

Jedzie pociąg z daleka, 

Na nikogo 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 miejsce widzimy. 

– A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. x2 

 

 Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? 

Kostka z oczkami, sylweta wiaderka z brystolu, spinacze do bielizny. 

Rodzic daje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi, aby rzuciło kostką. Dziecko 

przypina do sylwety tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka. 

 Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej. 

Sylwety zabawek do piaskownicy. 

Rodzic rozkłada na dywanie różną liczbę sylwet. Prosi, by dziecko pogrupowało 

je, oszacowało na oko, których jest więcej, i sprawdziło, układając je w pary. 

https://youtu.be/PjUopo-DJio
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 Ćwiczenia małej motoryki – „Muszelka” 

Rysunek muszelki, plastelina. 

Dzieci: 

− wyklejają plasteliną rysunek muszelki. 
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 Karty pracy, cz. 2, nr 58 (Pszczółki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=60 

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

 

Dzieci: 

 kolorują figury dwoma różnymi kolorami, 

 nazywają wybrane kolory, 

 liczą figury, 

 wskazują największą figurę i najmniejszą figurę, 

 mówią, do czego są one podobne, 

 liczą obrazki: grabi, łopatek, wiaderek, foremek, i określają, czego jest 

najwięcej, a czego najmniej. 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawa w piaskownicy – Babki z piasku. 

Foremki do piasku, łopatki, wiaderka.  

Dziecko robi babki z piasku. Pod nadzorem Rodzica liczy je, porównuje ich 

liczbę. Rodzic zadaje dziecku zadania np. Zrób obok o dwie babki mniej (lub o 

jedną babkę więcej). 

 

 Ćwiczenia pamięci Zamknij oczy. 

Zabawki do piaskownicy: w różnych kształtach, różnej wielkości, w różnych 
kolorach (foremki, wiaderka, łopatki), obręcze. 

Rodzic demonstruje dziecku zabawki, zwraca uwagę na ich przeznaczenie, 

wielkość, kolor i kształt. Następnie wykłada na środek kilka zabawek. Dziecko 

liczy je i zamyka oczy. Rodzic dokłada jedną zabawkę i prosi, by dziecko 

otworzyło oczy i wskazało, którą zabawkę dołożył.  

 
 Nauka I zwrotki piosenki „Na wycieczkę wyruszamy!”, utrwalanie refrenu; 

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 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=60
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://youtu.be/sg8fIBVemAE
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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 
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! 

 

Dziecko powtarza słowa za Rodzicem, a następnie śpiewają I zwrotkę i wykonuje 

akompaniament na grzechotce. Utrwala poznany refren piosenki i rytmicznie 

uderza grzechotką o dłoń. 

 

 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 

czasu: nad morzem, w górach, nad rzeką/jeziorem (według poleceń wydawanych 

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

 

 Połącz ze sobą taką samą muszelkę – ćwiczenia na spostrzegawczość (karta 

pracy znajduje się poniżej). 

 

 Z pomocą Rodzica połącz dzieci z odpowiednim miejscem. Pokoloruj obrazki. 

(karta pracy znajduje się poniżej). 

 

 

 

 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  

  

https://youtu.be/sg8fIBVemAE
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 Z pomocą Rodzica połącz dzieci z odpowiednim miejscem. Pokoloruj obrazki. 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

Na wakacjach będę opalać się  

na plaży i pływać w morzu.   

Będę spać w namiocie.   Jadę w góry, bo lubię  

spacerować  z rodzicami po  

górskich szlakach.   


