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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 18.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Wspominam przedszkole. 

 
Cele główne: 

 rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,  

 rozwijanie sprawności manualnej. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4,  

s. 75,76,77. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=77 

 
2. Zabawa Wakacje. 

Dla dziecka: kartka, kredki. 

Rysowanie w prawym górnym rogu kartki słoneczka, z jednoczesnym 

wypowiadaniem zdania: Wakacje muszą być słoneczne. Rysowanie w lewym 

dolnym rogu kartki kwiatka i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być 

pachnące. Rysowanie w lewym górnym rogu kartki lodów i wypowiadanie 

zdania: Wakacje muszą być słodkie. Rysowanie w ostatnim, pustym rogu kartki 

skrzyni i wypowiadanie zdania: Wakacje muszą być tajemnicze. Określanie, 

który to róg. Rysowanie na środku kartki siebie na wakacjach. 

3. Ćwiczenie oddechowe – Zaśmiej się tak jak ja. 

Dziecko maszerują po pokoju w rytmie dowolnego instrumentu muzycznego. 

Podczas przerwy w muzyce rodzic prezentuje dowolny sposób śmiechu na 

sylabach: hi, hu, ha, he, ho, na różnych wysokościach dźwięku. Dziecko nabiera 

powietrze nosem, wydychając je, naśladuje prezentowany przez rodzica rodzaj 

śmiechu. ( Śmiech można prezentować, stosując różną wysokość głosu ). 

4. Zabawa Dokończ zdania. Zwrócenie uwagi na wypowiadanie się całym 

zdaniem. 

Rodzic rozpoczyna zdania, a dziecko je kończy. Np.: W przedszkolu lubiłem/ 

lubiłam… W przedszkolu nie lubiłem/nie lubiłam… W przedszkolu czułem 

się/czułam się… 

Wypowiadanie się dziecka na temat: Co najbardziej podobało mi się (wśród 

zdarzeń w ciągu roku) w przedszkolu.  

5. Ćwiczenia w czytaniu Nowe przygody Olka i Ady. Litery  i liczby,cz.2,s.80. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=77
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6. Zabawa orientacyjno-porządkowa Okręty na morzu. 

Klocki, kolorowe krążki, chorągiewki: zielona, żółta, czerwona. 

W pokoju rozłożone są klocki i krążki – to skały podwodne na morzu. Dziecko 

jest statkiem. Rodzic strażnik daje znak zieloną chorągiewką do wypłynięcia  

w morze. Statek pływa swobodnie – dziecko biega. Żółta chorągiewka oznacza 

niebezpieczeństwo – trzeba zwolnić oraz uważnie omijać skały podwodne – 

dziecko chodzi ostrożnie. Na podniesienie czerwonej chorągiewki ustaje ruch. 

Zabawę powtarzamy kilkakrotnie, zmieniając kolory chorągiewek. 

7. Zabawa integrująca – Obrus z widokami. Do zabawy zostają zaproszeni 

wszyscy domownicy. 

Papierowy obrus, kredki. 

Rodzic kładzie na stole jednorazowy obrus z jasnego papieru oraz kredki. Każdy 

uczestnik rysuje przed sobą jedną rzecz świadczącą o sympatii wobec innej osoby 

(np.: serduszko, kolorowy kwiatek, uśmiechnięte słoneczko). Następnie wszyscy 

zamykają oczy i przesuwają obrus tak długo, aż rodzic powie Stop. Każdy otwiera 

oczy i ogląda, co jest narysowane na leżącym przed nim kawałku obrusa. 

Interpretuje rysunki. 

 

 

 

Miłego pobytu w domu, dużo zdrówka 


