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

DATA: 18.06.2020r. 

OPRACOWAŁY: Magdalena Bojda, Magdalena Falandys, Magdalena Witek, 

Marta Gołojuch 

 

Temat: Autobus w barwach wakacji 
 

Cele ogólne: 

 rozwijanie sprawności plastycznych, 

 poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji, 

 poznawanie prawidłowej artykulacji głoski sz. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: 

 wykonuje pracę plastyczną (autobus) z wypychanki, 

 poszerza wiedzę o pojazdach, 

 prawidłowo układa artykulatory przy głosce sz. 

 

 Zabawa Tworzymy wspólne koło. 

Do zabawy zapraszamy pozostałych członków rodziny. 

Uczestnicy zabawy inscenizują ruchem słowa.: 

Robimy wspólne koło, podają sobie ręce i tworzą koło, 

bawimy się wesoło, tupią głośno o podłogę i idą w kole w jedną stronę, 

ja i ty, ty i ja,  łączą się w parę z najbliżej stojącą osobą, 

la, la, la, la, la.  rozchodzą się. 

 

 Zabawa dydaktyczna Koła autobusu się kręcą.  

Po dwa dwukolorowe koła z papieru, podzielone na pół, w różnych zestawieniach 
kolorystycznych.  

Rodzic rozkłada jeden rząd kół, a dziecko szuka ich odpowiedników 

kolorystycznych i układa pod spodem. 

Można zaproponować zabawę z kołami na zasadzie gry w memo. Rodzic układa 

3 lub 4 pary kół (kolorem do dołu), a dziecko kolejno odkrywa koła i szuka par. 

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

Link do piosenki: https://youtu.be/sg8fIBVemAE; obrazki przedstawiające 

samolot i statek. 
 

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! 

 

https://youtu.be/sg8fIBVemAE
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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 
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! 
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 Rodzic pokazuje kolejno obrazki i recytuje słowa II zwrotki piosenki. Przy 

kolejnym powtórzeniu tekstu dziecko pokazuje ruchem treść. 

 
Może statkiem popłyniemy w dal, 
poczujemy bryzę świeżych, morskich fal 

 

rusza rękami jak podczas pływania 
 

albo samolotem polecimy tak, 
żeby poczuć się przez chwilę, 
jak na niebie ptak! 
 

z ramionami szeroko rozchylonymi na 
boki biega po pokoju udając lot samolotu. 

 

 

 Dziecko słucha nagrania piosenki, powtarza słowa. Przy kolejnym 

powtórzeniu śpiewa zwrotki i refren z wyklaskiwaniem. 

 

 Zabawa ruchowa – Maszynista zuch 

Link do zabawy: https://youtu.be/i76ClBnx2Ik 

 

 Zabawa dydaktyczna Koła.  

Koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół w trzech kolorach  

z narysowanymi różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami. 

 

 

 

https://youtu.be/i76ClBnx2Ik
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Rodzic układa koła w trzech kolorach w rzędzie, a koła we wzory w szeregu. 

Rodzic rozkłada na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami  

i demonstruje dziecku, jak należy ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym 

rzędzie, czerwone w paski, czerwone z kropkami, czerwone z falami. Dziecko 

układa koła w odpowiednich miejscach. 

 

 Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.  

Dziecko jest samochodem (wykonuje klęk podparty), który wjeżdża do myjni. 

Rodzic klęczy z boku, wykonuje masażyk, naśladując czynności mycia auta. 

Czynności: Dziecko na plecach partnera:   

polewanie wodą gładzi dłonią plecy, 

skrapianie szamponem   lekko uderza opuszkami palców, 
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szczotkowanie karoserii lekko drapie szybkimi ruchami, 

woskowanie 
lekko ugniata wewnętrzną stroną 

dłoni, 

suszenie samochodu pociera, na przemian, dłońmi 

przecieranie szyb i lusterek wykonuje okrężne ruchy masujące. 

 

Przy powtórzeniu zabawy Rodzic z dzieckiem zamieniają się rolami. Trzeba 

zwrócić dziecku uwagę, aby wszystkie ruchy wykonywało delikatnie. 

 

 Praca plastyczna: Autobus w barwach wakacji („Żabki”) 

Wyprawka plastyczna, karta nr 12. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=24 

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

 

Dziecko: 

− wypycha z karty nacięty obrazek autobusu,  

− składa autobus według instrukcji, tak aby można było go postawić, 

 

 Praca plastyczna: Autobus w barwach wakacji („Pszczółki”) 

Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 28, kredki, naklejki, bibuła, 

klej, nożyczki. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=78 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=24 

3) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf 

 

Dziecko: 

− wycina z karty obrazek autobusu i kończy go kolorować, 

− przykleja okna w odpowiednich miejscach, 

− składa autobus według instrukcji, tak aby można było go postawić, 

 

 Zabawa dydaktyczna: Co to za pojazd?: https://youtu.be/6UKVF2MfCCs 

 

 Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic daje dziecku lusterko i demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, 

powtarzając je kilkakrotnie. 

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą 

(dziecko rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, 

więc włączył wycieraczki (dziecko porusza językiem od jednego do drugiego 

kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, 

którym poleciał wysoko do góry (dziecko przesuwa język za górne zęby po wałku 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-a-wyp/mobile/index.html#p=24
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-wyp.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=78
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-wyp/mobile/index.html#p=24
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-wyp.pdf
https://youtu.be/6UKVF2MfCCs
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dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, 

a raz opadał na ziemię (dziecko porusza językiem, na zmianę, raz do górnych,  

a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po 

niebie płynęły białe chmury (dziecko przesuwa język po podniebieniu, od zębów 

w stronę gardła). Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę 

na rowerze (dziecko rysuje językiem koła między zębami a wargami), ale kiedy 

jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dziecko mówi: dzyń, dzyń).  

Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (dziecko szeroko 

rozciąga wargi). 

 

 Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski sz. 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski sz. Dziecko powtarza 

za Rodzicem głoskę sz, kontrolując w lusterku pracę języka, naśladują szum 

morskich fal. 

Głoska sz jest głoską przedniojęzykowo-dziąsłową, powstaje przez uniesienie 

języka za górne zęby, do wałka dziąsłowego, z jednoczesnym zwarciem zębów  

i wysunięciem zaokrąglonych warg do przodu.  

 Ćwiczenia grafomotoryczne Fale morskie. 

Duże arkusze papieru, kredki. 

Dziecko kreślą fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, lewą ręką  

i obiema rękami), a potem po kolei rysuje je na dużym arkuszu papieru. Naśladuje 

przy tym szum morskich fal na głosce sz.  

 Ćwiczenia relaksacyjne Plaża. 

Nagranie dowolnej muzyki relaksacyjnej. 

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic. prosi, aby wyobraziło 

sobie, że leży na plaży, świeci mocne słońce i jest mu bardzo przyjemnie. Słychać 

szum morza. Słońce ogrzewa mu nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, ciepły wiatr 

muska twarz włosy, ręce, nogi, brzuch. Jest spokojne i oddycha spokojnie: wciąga 

powietrze nosem, wypuszcza ustami. Jest mu bardzo miło. Dziecko powoli 

otwiera oczy, porusza lekko rękami, nogami, delikatnie unosi się  

i powoli siada.  

 Zabawy na świeżym powietrzu 

 

 Ćwiczenia spostrzegawczości – Samochodowe memory. 

Po dwa obrazki przedstawiające takie same samochody(Można wykorzystać 
obrazki z karty pracy z ostatniej strony). 

Dziecko łączy w pary obrazki takich samych samochodów, określa ich rodzaj, 

kolor. Następnie Rodzic układa pozostałe obrazki (obrazkami do dołu)  

i prosi dziecko, aby odsłoniło dwa dowolne obrazki. Jeśli są one takie same, 
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dziecko zabiera parę i otrzymuje jeden punkt. Jeśli obrazki się różnią,  

dziecko je zakrywa a kolej na odsłanianie ma Rodzic. Wygrywa ten gracz, który 

uzbiera najwięcej punktów. 

 

 Karty pracy, cz. 2, nr 59 (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 

Dziecko: 

− nazywa obrazki, 

− mówi, które nie pasują do pozostałych, i je skreśla − uzasadnia swój wybór. 

 

 Karty pracy, cz. 2, nr 20 (Żabki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=43 

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

Dziecko: 

− nazywa obrazki, 

− mówi, które nie pasują do pozostałych, i je skreśla − uzasadnia swój wybór. 

 

 Zabawa twórcza Pojazdy przyszłości. 

Obrazki przedstawiające samochody (pocięte na części), klocki.  

Rodzic kładzie przed dzieckiem pocięte na części obrazki, a dziecko układa je  

w całość w ten sposób, aby łączyć ze sobą części z różnych samochodów. Dziecko 

może również tworzyć własne wymyślone pojazdy z klocków lub zaprojektować 

na kartce samochód przyszłości. 

 

 Karta pracy: Połącz ze sobą dwa takie same środki transportu (karta pracy 

znajduje się poniżej). 

 

 

 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  
 

 

 

 

 

 

  

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://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=43
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
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