
Temat dnia: Do zobaczenia po wakacjach!

Piątek, 12.06.2020

1. Zabawa językowa Co lata, pływa?

Zabawki lub obrazki : samolot, samochód, pociąg.

          Rodzic  prezentuje kolejne zabawki (obrazki). Zadaniem dziecka jest  

          dopowiedzenie, co robi dany pojazd (np. pociąg – jedzie). Rodzic może 

          zapytać, co jeszcze jeździ, pływa, lata... 



2. Zabawa pantomimiczna Czym jadę w podróż?

Rodzic mówi na ucho dziecku, jaki pojazd ma naśladować. Dziecko może 

używać mimiki, ruchów ciała, odgłosów itp. Pozostali domownicy odgadują, 

co to za pojazd. 

3. Wakacyjne kalambury 

          Rodzic podaje hasło związane z wakacjami, dziecko używając mimiki i ruchów

          ciała stara się to pokazać. Reszta domowników odgaduje hasło.

4. Gra w skojarzenia

Kochani zaproście Rodziców do wspólnej zabawy. Czasem macie dziwne 

skojarzenia? Możecie dać im się wyszaleć ;). 

Zielony = żaba . Żaba? Z wodą. Woda – z rybą. I tak dalej... 



5.  Zabawa kulinarna Sałatka owocowa. 

Owoce, np.: banany, winogrona, kiwi, plastikowe noże, tacki, talerzyki, 

miseczki, deski, salaterka. 

Dziecko, po umyciu rąk, siada przy stoliku. Rodzic daje  dziecku deskę, 

plastikowy nóż. Na tackach kładzie obrane owoce. Dzieci starają się pokroić 

owoce. Potem wrzucają je do miseczek. 

Rodzic wysypuje owoce z miseczek do salaterki i je miesza. 

6.  Wspólne jedzenie samodzielnie wykonanego posiłku. 

Sałatka z poprzedniego zadania. Dzieci myją ręce, siadają przy stole, mówią, z 

jakich owoców wykonały sałatkę. Rodzic mówi: Smacznego! Dziecko 

odpowiada: Dziękuję! Potem dzieci mogą dzielić się swoimi wrażeniami 

smakowymi i opowiadać, co sprawiło im trudność, a co nie – w trakcie 

wykonywania prac. 

7. Zabawa językowa Czym wyruszę na wakacje?

Zabawki/obrazki: samolot, pociąg, samochód, rower.

Rodzic prezentuje zabawki/obrazki, dzieci je nazywają. Następnie pokazuje 

przedmiot po raz kolejny. Zadaniem dziecka jest odpowiednie dokończenie 

zdania rozpoczętego przez Rodzica.: Na wakacje… 

(np. Na wakacje pojadę rowerem – jeśli pokazywany jest rower, Na wakacje 

polecę samolotem – jeśli pokazywany jest samolot).

8. Wakacyjna kolorowanka. 

Chętne dzieci zapraszam do kolorowania. 

A może kochani narysujecie lub namalujecie coś wakacyjnego. Do dzieła !






