
Temat tygodnia: Wakacyjne podróże 

04.06.2020 Autobus w barwach wakacji 

Propozycje aktywności: 

 

1. Piosenka „Koła autobusu kręcą się”  

Znacie już wersję angielską, teraz czas na naszą rodzimą  

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA 

 
2. Karty pracy 

 
3latki: Karta pracy, cz. 2, nr 20 
4latki: Karta pracy, cz. 2, nr 59 
 

3. Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.  
Dzieci z rodzicami dobierają się parami. Dziecko jest samochodem (wykonuje klęk podparty), który 
wjeżdża do myjni. Rodzic klęczy z boku dziecka, wykonuje masażyk, naśladując czynności mycia auta.  

 
Czynności:       Osoba masująca na plecach partnera:  
 
polewanie wodą      gładzi dłonią plecy,  
skrapianie szamponem      lekko uderza opuszkami palców,  
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 zamieniacie się rolami. Trzeba zwrócić dzieciom uwagę, aby wszystkie 
ruchy wykonywały delikatnie.  
 

4. Praca plastyczna 
3latki: Autobus w barwach wakacji 4latki: Autobus na wakacyjne podróże 

Wyprawka plastyczna, karta nr 12, 
kredki, naklejki. 
Dzieci: 
wypychają z karty nacięty obrazek 
autobusu,  
składają autobus według instrukcji, tak 
aby można było go postawić, 
wspólnie wykonują szosę z ciemnego 
kartonu, ustawiają na niej wykonane 
autobusy. 
 

Wyprawka plastyczna, karta nr 28, 
kredki, naklejki, bibuła, klej, nożyczki. 
Dzieci: 
wycinają z karty obrazek autobusu i 
kończą go kolorować, 
przyklejają okna w odpowiednich 
miejscach, 
składają autobus według instrukcji, tak 
aby można było go postawić, 
wspólnie wykonują szosę z ciemnego 
kartonu, ustawiają na niej wykonane 
autobusy. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA


5. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski sz. 
Lusterko. 
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.  
 

6. Ćwiczenia grafomotoryczne Fale morskie. 
Duże arkusze papieru, kredki. 
Dzieci kreślą fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, lewą ręką i obiema rękami), a potem 
po kolei rysują je na dużych arkuszach papieru. Naśladują przy tym szum morskich fal na głosce sz.  
 

7. Ćwiczenia relaksacyjne Plaża. 
 
Nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA  
Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami. Prosimy, aby wyobraziły sobie, że leżą na plaży, świeci 

mocne słońce i jest im bardzo przyjemnie. Słychać szum morza. Słońce ogrzewa ich nogi, ręce, brzuch, 

twarz, włosy, ciepły wiatr muska ich twarze, włosy, ręce, nogi, brzuch. Są spokojne i oddychają 

spokojnie: wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami. Jest im bardzo miło. Dzieci powoli 

otwierają oczy, poruszają lekko rękami, nogami, delikatnie unoszą się i powoli siadają. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQMe94qRHxA

