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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 18.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Czas wakacji 

 

1. Ćwiczenia rachunkowe z Olkiem i Adą.  

Dowolna zabawka pluszowa, np. miś, dla  dziecka po 10 patyczków w trzech 

kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym,  koperta zawierająca kartoniki  

z poznanymi w ciągu roku cyframi i znakami. 

Rodzic wymyśla zadanie związane z Olkiem i Adą , np.:  

Olek poszedł z mamą na targ i kupił trzy koszyczki czereśni i dwa koszyczki 

truskawek. Ile koszyczków owoców kupili?  

Dziecko układa przed sobą w jednej linii patyczki według wybranych dowolnie 

dwóch kolorów, np. 3 patyczki niebieskie i 2 patyczki zielone.  

Dziecko:  

 liczy wszystkie patyczki i pokazuje wynik na palcach, układa pod nimi 

działanie, które ilustruje zadanie: 3 + 2 = 5.  

Rodzic pyta dziecko: Czego jest więcej: koszyczków czereśni czy koszyczków 

truskawek? 

 ustala, czego jest więcej i o ile więcej; pokazuje wynik na palcach. 

 układa liczby 3 i 2, między nimi kładzie odpowiedni znak. 

Inny przykład zadania: 

Mama miała 6 jabłek. 4 jabłka zjadła Ada. Ile jabłek zostało mamie?  

Dziecko układa przed sobą 6 patyczków jednego koloru, 4 odsuwa. Następnie 

udziela odpowiedzi jak wyżej. 

 Rodzic zachęca dziecko do samodzielnego układania zadań. 

 

 Wakacyjne gadżety. Układanie z patyczków. 

Dziecko: 

 kontynuuje zabawę patyczkami: 

 układa z kolorowych patyczków kontury przedmiotów, które przydadzą się 

podczas wakacji, np.: okularów, namiotu, koła do pływania. 

 

2. Letni aerobik – zabawy rytmiczno-ruchowe. Rozwijanie ogólnej 

sprawności ruchowej. Wykonywanie podskoków, marsze, skłony, skręty 



2 
 

tułowia itp. przy muzyce, według własnego pomysłu lub pomysłu 

rodzica. 

 Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki. 

Dziecko wykonuje podskoki, marsze, skłony, skręty tułowia itp. przy nagraniu 

muzyki. 

3. „Wakacje w mieście” - rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań.  

Książka „Olek i Ada na szlaku przygód” - s. 90–93. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=92 

Dziecko otwiera książkę i ogląda ilustracje. Opowiada o tym, co przedstawiają. 

Rodzic zwraca uwagę dziecka na szczegóły. Dziecko czyta krótkie teksty 

umieszczone przy ilustracjach samodzielnie lub z pomocą. Dziecko dowiaduje 

się, co Olek i Ada oraz ich rodzice lubią robić (mogą robić) podczas wakacji  

w mieście. Rodzic wspomaga je pytaniami.  

4. Karta pracy, nr 74 -75. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=76 

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

 

Dziecko: 

 rysuje po śladach morskich stworzeń,  

 koloruje rysunek; mówi, co znajduje się w prawym dolnym rogu rysunku, co 

w lewym dolnym rogu, co w lewym górnym rogu, a co w prawym górnym 

rogu, 

 rysuje, gdzie chciałoby spędzić wakacje, 

 rysuje fale po śladzie, nie odrywając kredki od kartki. 

 

5. Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami 

wodnymi. 

 Wprowadzenie w tematykę zajęć.  

Odtwarzacz CD, nagranie szumu morza. 

Rodzic prosi dziecko o przypomnienie, na jaki temat rozmawiają w dniu 

dzisiejszym. Dziecko wypowiada się. Rodzic zaprasza dziecko do wybrania się 

w wyobraźni w pewne miejsce. Dziecko kładzie się na dywanie, zamyka oczy. 

Rodzic włącza nagranie z odgłosem szumu morza. Dziecko wsłuchuje się  

w dobiegające dźwięki.  

 Wypowiadanie się na temat swoich wyobrażeń oraz sposobów 

wypoczywania nad morzem. 

Obrazki przedstawiające morze, jezioro, rzekę, staw, muszlę i kartoniki z ich 

nazwami. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=92
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=76
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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Rodzic pyta dziecko: Jakich dźwięków przed chwilą wysłuchałeś? W jakim 

miejscu można je usłyszeć? Następnie rodzic przedstawia zdjęcia różnych 

akwenów. Dziecko ogląda obrazki, nazywa to, co jest na nich przedstawione: 

morze, jezioro, rzeka, staw. Spośród nich wybiera ten obrazek, z którym 

skojarzyło dźwięk. Rodzic pyta dziecko: Skąd pochodził słyszany  dźwięk? Jak 

można spędzać wolny czas latem nad morzem? Dziecko wypowiada się 

trzymając dużą muszelkę. Rodzic kieruje rozmową tak, by dziecko doszło do 

wniosku, że nad morzem można: opalać się, leżąc na plaży, pływać łodzią itp. 

Rodzic wprowadza do czytania całościowego nazwy: morze, jezioro, rzeka, 

staw. Dziecko dobiera podpisy do odpowiednich obrazków i je odczytuje. 

Podaje liczbę sylab, głosek z jakich składają się te nazwy. 

 Zabawa ruchowa Podróż samolotem.  

Dziecko naśladuje lot samolotem. Na sygnał dźwiękowy, np. klaśnięcie, 

zatrzymuje się. Rodzic informuje, do jakiego wakacyjnego miejsca doleciało  

i krótko je opisuje. Dziecko obserwuje okolicę – raz przez jedno okno, raz przez 

drugie okno – przykłada dłoń do oczu i lekko wychyla się: raz w jedną stronę, 

raz w drugą stronę.  

 Omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej Wodno-piaskowe czary-

mary. 

Odtwarzacz CD, nagranie szumu morza; dla dziecka: sztywny karton (najlepiej 

odpowiedni do kredek wodnych), mazaki, kredki wodne, pędzelek, pojemnik na 

wodę, klej, piasek, taca. 

Rodzic zachęca dziecko do wykonania pracy plastycznej. Omawia etapy jej 

wykonania. Dziecko: 

 rysuje mazakiem wokół kartonu ramkę,  

 w środku ramki rysuje kredkami wodnymi dowolny obrazek o tematyce 

związanej z latem, 

 maluje pędzlem maczanym w wodzie,  

 smaruje klejem ramkę obrazka,  

 szybko i dokładnie obsypuje ramkę piaskiem,  

 nadmiar piasku strząsa do tacy. 

Podczas pracy rodzic włącza nagranie odgłosów szumu morza.  

6. Osłuchanie się z piosenką Rodzinna wycieczka 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

 Rozmowa na temat tekstu piosenki. 

 Określanie charakteru melodii oraz metrum piosenki. 

 Rytmiczne powtarzanie wybranych fragmentów piosenki. 

 Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego. 

Powodzenia! 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg

