
 

Czwartek  18.06.2020  

Temat dnia: Co zabiorę na wakacje? 

Cele szczegółowe 

Dziecko: 

 naśladuje ruchem słowa piosenki 

 uczestniczy w zabawach ruchowych 

 rozwiązuje zagadki 

 odciska dłoń pomalowaną farbą 

 ćwiczy spostrzegawczość 

 odpowiada na pytania dotyczące czytanej bajki 

 rozwija pomysłowość 

 

1. „Wesołe powitanie”- zabawa muzyczno ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec 

2. „Wyprawa samochodowa ” – zabawa ruchowa 

Dziecko porusza się w określonym kierunku kiedy widzi krążek zielony. Po zmianie 

kolorów – na czerwony, zatrzymuje się. 

3. „Co zabiorę na wakacje?” – zabawa dydaktyczna.  

Rodzic kładzie na dywanie plecak i różne przedmioty (koło dmuchane, okulary 

słoneczne, bluzkę z krótkim rękawem, krótkie spodenki, obrus, rękawiczki, wazon, 

itp.) Zadaniem dziecka jest ustalić, co zapakujemy do plecaka wyjeżdżając na 

wakacje, a co nie będzie nam potrzebne. Uzasadnia swój wybór. Dziecko wspólnie z 

rodzicem pakuje wakacyjny plecak. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8HozqzBRUec


4.  „Tęczowe dłonie” – zabawa plastyczna. 

Do zabawy potrzebny będzie szeroki pędzel lub wałek do malowania dłoni, duży 

brystol, ołówek, oraz farby w różnych kolorach. Ołówkiem szkicujemy półkola,  

w których będą odciskane poszczególne kolory tęczy. Teraz malujemy dłonie  

i odciskamy wzdłuż każdego z kręgów, tworząc kolejne kolory tęczy. 

 

5.  „Zgadnij, co to?” – zagadki słowne.  

Latem świeci słońce na zielonej… (łące)  

Gdy deszczyk pada cieszy się żabek …(gromada)  

Przez ulicę przechodzimy, gdy jakie światło widzimy?... (zielone)  

Gdy słońce mocno świeci, wkładają na głowę go dzieci. (kapelusz) 

6. „Wesołe balony”  –  ozdabianie balonów mazakami.  

7.  „Popołudnie z książką” – czytanie bajki wybranej przez dziecko. 

8.  „Rodzinny wypoczynek” – zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak  

Cieszy się rodzina na to, - oburącz rysujemy serce na plecach dziecka,  

że nadchodzi ciepłe lato: - ocieramy wierzchem dłoni czoło dziecka,  

tato auto już maluje, - gest „zamiatania” dłonią po plecach, 

 mama rower poleruje, - masujemy piąstką wybrane miejsca na plecach dziecka,  

ja zaś wolę leżeć w łodzi - całą dłonią rysujemy fale, -  

tam mnie wiatr najlepiej chłodzi. - dmuchamy na szyjkę dziecka. 

 

 

       Życzymy miłej zabawy! 

 

    Wychowawczynie: Agnieszka Puszko, Anna Trzeciak 
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