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Temat: Gdzie pojadę na wakacje?

Cele szczegółowe:

Dziecko:

 Ogląda albumy i wypowiada się na temat miejsc tam zaobserwowanych

 Biega po pokoju na kolor czerwony zatrzymuje się a zielony biegnie dalej

 Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne 

 sprząta po zakończonej zabawie

 Wypowiada się na temat czytanej bajki

 Nabiera powietrza ustami, dotyka policzków tak, aby powietrze wydostało się 

na zewnątrz

 naśladuje czynności zakładanie danej garderoby

 nawleka na sznurowadło guzik (mogą być koła z otworem)

1. „Gdzie możemy pojechać na wakacje?”- oglądanie albumów 

przedstawiających piękno przyrody i zabytków

2. „Samochody” zabawa bieżna

Dziecko ustawia się na środku pokoju. Rodzic trzyma w ręku dwa kółka 

( czerwone i zielone), kiedy dziecko zobaczy koło zielone biega po pokoju 

natomiast gdy zobaczy czerwone zatrzymuje się. Zabawę powtarzamy. 



3. „Ludziki” – zabawa matematyczna, utrwalanie znajomości figur 

geometrycznych. 

Dziecko otrzymuje kartkę A4 i siada do stołu, na którym w pojemniku leżą 

figury geometryczne wycięte z kolorowego papieru. Rodzic czyta tekst, a 

dziecko układa ludzika na kartonie. 

Głowa z koła,

tułów to kwadrat,

prostokąty to ręce dwie

i o nogach nie zapomnij

dwa prostokąty dołóż też. 

Po ułożeniu dziecko nakleja figury, dorysowuje kredkami dowolne elementy 

do naklejonego na kartkę ludzika z figur geometrycznych. 

4. Czynności porządkowe, samodzielne porządkowanie miejsca pracy. 

5. „Popołudnie z książką” czytanie bajki wybranej przez dziecko

6.  „Bańki mydlane”- gimnastyka buzi i języka 

        Dziecko nabiera powietrza w buzie, następnie dotyka dłońmi policzków tak, aby

         powietrze wydostało się na zewnątrz. 

7. „Co mam włożyć?” zabawa słowno- ruchowa

Rodzic czyta tekst a dziecko ma za zadanie naśladowanie gestem wkładanie 

wymienionych część ubioru.

Kiedy ciepło jest na dworze to ja kąpielówki włożę

Raz dwa trzy, raz dwa trzy jak to włożyć ?

Pokaż mi. - zabawę powtarzamy zmieniając część garderoby. 



8. „Guziki” ćwiczenia usprawniające ruchy dłoni

Do zabawy potrzebne będą kółka z otworami i sznurowadło. Dziecko ma za 

zadanie nawlekać kółka ( guziki) na sznurowadło. 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i 

wysyłać e-mailem na adres bratkip5@wp.pl . Wszystkie Wasze prace będą zamieszczane na stronie 

internetowej przedszkola Życzymy miłej zabawy.
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