
Temat dnia: Ahoj, przygodo!

Środa, 10.06.2020

1. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. 

Kochani odpowiedzcie na pytania:

Z kim popłynąłbyś żaglówką w wakacyjny rejs? 

Kogo z grupy zabrałbyś w wakacyjny rejs żaglówką? 

2. Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? 

Kartki papieru. Dzieci z rodzicami zgniatają kartki, tworząc kulki. Następnie ustawiają 

żaglówki na krawędzi stolika i mocno dmuchają. Wygrywają osoby, których żaglówki 

popłyną jak najdalej.  

3. Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. 

Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało, jak należy zachowywać się nad wodą. 

Dzieci odpowiadają na pytanie: 

Czego nie wolno robić nad wodą? (np. wchodzić samodzielnie do wody bez opieki 

rodziców, oddalać się od rodziców, kąpać się w głębokiej wodzie, gdy ktoś nie umie 

pływać).

Dzieci dzielą się również swoimi doświadczeniami, jak można spędzać czas nad wodą (np. 

budować zamki z piasku, łowić ryby, kopać dołki, pływać na strzeżonym przez ratownika 

kąpielisku lub popłynąć statkiem).

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Lusterko dla  dziecka.

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. Język 

przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz pierwszy w życiu je 

zobaczył (dzieci wysuwają wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, że jest takie duże 

(dzieci wysuwają język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie 

szerokie (dzieci przesuwają język od jednego do drugiego kącika ust). 



Wskoczył do wody i przeskakiwał przez fale (dzieci przesuwają język od górnych do 

dolnych zębów). Zobaczył wśród nich pływające rybki (dzieci wysuwają wargi mocno do 

przodu). Potem rozłożył sobie kocyk (dzieci wędrują językiem po podniebieniu od górnych 

zębów w stronę gardła) i leżał nieruchomo (dzieci kładą język na dole jamy ustnej, czubek i 

boki języka dotykają dolnych zębów). Później poszedł grać w siatkówkę plażową (dzieci 

odbijają czubek języka w różnych miejscach od podniebienia).  

5.  Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski cz. 

Lusterko dla dziecka. Rodzic objaśnia i pokazuje prawidłową artykulację głoski cz. Dzieci 

powtarzają za Rodzicem głoskę cz; kontrolując w lusterku pracę języka. 

Głoska cz jest głoską przedniojęzykowo-dziąsłową, zwarto-szczelinową. Powstaje przez 

uniesienie języka za górne zęby, do wałka dziąsłowego, z jednoczesnym zwarciem zębów i 

wysunięciem zaokrąglonych warg do przodu.

Ćwiczenia grafomotoryczne Tory pociągu. 

Długie arkusze papieru, kredki. Rodzic rysuje szyny, a dzieci kreślą między nimi linie 

pionowe, czyli podkłady, jednocześnie wymawiając sylaby: cza, czo, cze, czu, czy. 

6. Rozmowa na temat: Co robić, gdy się zgubię na wakacjach? 

Rodzic prosi, aby dzieci odpowiedziały, co powinny zrobić, gdy się zgubią na wakacjach. 

Sprawdza, czy dzieci wiedzą, jak się nazywają, w jakiej miejscowości mieszkają. Tłumaczy,

co może pomóc w takiej sytuacji: poproszenie o pomoc przedstawiciela służb mundurowych

(np.: policjanta, ochroniarza, strażnika miejskiego) lub rodzinę z dziećmi, ratownika; 

noszenie ubrań z wszywką, na której znajduje się numer telefonu do rodziców, bransoletka 

na rękę z numerem. 

7. 3 latki:  Karta pracy, nr 21 

Dzieci: 

− czytają razem z Rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie nazw 

obrazków, 

 − kolorują wodę i łódki



4 latki:  Karta pracy, cz. nr 61

Dzieci: 

− czytają razem z rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie nazw 

obrazków,  

− nazywają przedmioty i określają, czy kojarzą im się z wakacjami.  


