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

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. 

 

 Śpiewanie piosenki: „Na wycieczkę wyruszamy!” 
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! 

 

https://youtu.be/sg8fIBVemAE


2 
 

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! 

 

 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. 

 Karty pracy, cz. 2, nr 61 (Pszczółki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=62 

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

 

Dziecko: 

 czyta razem z Rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie 

nazw obrazków,  

 nazywa przedmioty i określa, czy kojarzą mu się z wakacjami. 

 

 Karta pracy, cz. 2, nr 21 (Żabki). 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=44 

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

 

Dziecko: 

 czyta razem z Rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie 

nazw obrazków, 

 koloruje wodę i łódki. 

 

 Zabawa ruchowa Olek i Ada jadą na wakacje. 

Zdjęcia: gór, morza, tamburyn.  

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_4_2/mobile/index.html#p=62
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-aplus-kp-cz2.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_3_2/mobile/index.html#p=44
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
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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.  

 Zabawy na świeżym powietrzu. 

 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. 

Gorąco pozdrawiamy wszystkie dzieci  


