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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „MOTYLKI” 

DATA: 24.06.2020r. 

 

Temat: Ahoj, przygodo! 

  Zabawa Pakujemy plecak na wakacje. 

Lornetka, termos, latarka, koc, kurtka przeciwdeszczowa, okulary 

przeciwsłoneczne, czapka, szal, gruba zimowa kurtka, kozaki… 

 

Nazywanie przedmiotów przygotowanych przez Rodzica. Wyszukiwanie wśród 

nich takich, które przydadzą się podczas wakacyjnych wędrówek (np. lornetka, 

termos, latarka, koc, kurtka przeciwdeszczowa, okulary przeciwsłoneczne, 

czapka...), i wkładanie ich do plecaka. 

 

 Słuchanie wiersza B. Formy Lato i dzieci. 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 

 

Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 

Chodźcie się pobawić!. 

głośno do nas woła. 

 

Nad morze, w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 

 

 Nauka III zwrotki piosenki „Bezpieczne wakacje, słowa: Łukasz Tartas, 

Weronika Korthals, utrwalająca poznane zasady bezpieczeństwa w trakcie 

wakacji, metodą ze słuchu; utrwalanie pozostałych zwrotek i refrenu. 

Link do piosenki: https://youtu.be/W4RHyjQLfCM 

 

Bezpieczne wakacje 

 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu   

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu   

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody   

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody   

 

https://youtu.be/W4RHyjQLfCM
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Już idzie lato, idą wakacje   

Będzie zabawa, będą atrakcje   

Będzie wspaniale, będzie bajecznie   

Kiedy wakacje miną bezpiecznie   

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

 Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych. 

Obrazki przedstawiające różne pojazdy wodne, klocki, figury geometryczne lub 
figury wycięte z papieru, niebieska kartka papieru dla dziecka. 
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Rodzic rozkłada na stoliku figury geometryczne. Dziecko określa ich kolor  

i wielkość. Segreguje je według jednej, określonej przez Rodzica, cechy (koloru, 
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wielkości). Rodzic prezentuje obrazki przedstawiające różne pojazdy wodne  

i wspólnie z dzieckiem je nazywa, np.: statek, żaglówka, łódka, kajak, 

motorówka. Dziecko otrzymuje niebieską kartkę papieru. Ma za zadanie ułożyć 

żaglówkę z otrzymanych figur. 

 Zabawa ruchowa Jedziemy na wakacje. 

Zdjęcia: gór, morza, tamburyn.  
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Rodzic gra na tamburynie, a dziecko naśladuje jazdę samochodem – biega po 

wyznaczonym miejscu. Na przerwę w grze dziecko zatrzymuje się, na hasło 

Rodzica: Morze lub Góry, ustawia się przy właściwym zdjęciu rozłożonym  

w pokoju. 

 Zabawa ruchowa Koło ratunkowe. 

Do zabawy zapraszamy pozostałych członków rodziny. Będą nam potrzebne: mała 

obręcz lub szarfa dla każdego uczestnika zabawy, gwizdek.  

Rodzic rozkłada obręcze/szarfy na dywanie (tyle, ilu jest uczestników). 

Uczestnicy biegają, omijając obręcze/szarfy. Na dźwięk gwizdka każdy uczestnik 

zabawy szuka miejsca dla siebie i staje w obręczy/szarfie (kole ratunkowym). 

Następnie Rodzic zabiera jedno koło. Uczestnik zabawy, dla którego nie starczy 

koła, odchodzi na bok.  

 Zabawa ruchowa z elementem celowania – Kto potrafi trafić? 

Do zabawy zapraszamy pozostałych członków rodziny. Będzie nam potrzebna: 
Piłka, pojemnik/kosz. 

Każdy uczestnik zabawy celuje piłką do kosza. Każdy ma 5 rzutów, a za każdy 

celny rzut otrzymuje 1 punkt. Kto zdobędzie 5 punktów, otrzymuje tytuł Mistrza 

w rzutach do kosza. 
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 Gdzie jedziemy na wakacje? – 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.   
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 Wakacyjny labirynt – doprowadź chłopca do plaży, pokoloruj obrazki. 

 

 

 

 Zabawy na świeżym powietrzu. 

Gorąco pozdrawiam wszystkie dzieci  

 

    

  


