
 
 

WTOREK 16.06.2020r. – BLOK TEMATYCZNY: WAKACJE TUŻ TUŻ 

TEMAT DNIA: „CZYM W PODRÓZ?” (matematyczne + muzyczne) 

 

Cele szczegółowe zajęć – dzięki dzisiejszym zajęciom dziecko: 

 lepi z plasteliny zgodnie ze swoim pomysłem  
 udziela logicznych odpowiedzi na pytania  
 jest sprawne fizycznie 
 poprawnie reaguje na komendy i sygnały  
 klasyfikuje i dzieli środki transportu na powietrzne, lądowe i wodne 
 rozpoznaje rzeczy po dźwięku jakie wydają 
 składa samolocik z kartki papieru 
 rzuca i łapie samolocik 
 współdziała z innymi, buduje tory z klocków 
 
 

Witam serdecznie wszystkich rodziców i moje kochane „Frezje”.  

Na dzisiejszy dzień proponuję następujące zabawy: 
 

 Lepienie różnych pojazdów z plasteliny  

 

 Zabawa słowna rozwijająca logiczne myślenie „Gdzie pojadę autobusem?”. Zadaniem 

dziecka jest wypowiadanie się pełnymi zdaniami nad możliwością wyjazdu autobusem w 

dowolne miejsce. Proszę o dopytywanie dziecka o jak najwięcej szczegółów jego 

planowanej podróży.  

 

 Zabawa rzutna „Do obręczy” – wykorzystujemy piłkę, woreczek, klocki (coś czym można 

rzucić i trafić do celu). Jako obręcz może służyć druga osoba – formując ręce na wysokości 

brzucha w obręcz. Możemy też wykorzystać do tego miskę, hula-hop, wiadro – wszystko do 

czego można wrzucać rzeczy. Dziecko powinno znajdować się w odległości około 1,5metra 

od obiektu do którego celuje. 

 

 Ćwiczenia poranne – ten sam zestaw przez cały tydzień  

 

 Zabawa ruchowa przy akompaniamencie instrumentu „Skaczące gwiazdki” – do 

przeprowadzenia tej zabawy będzie nam potrzebny instrument (może to być bębenek, 

tamburyno, grzechotka, trójkąt). Zadaniem rodzica jest gra na instrumencie – dziecko 

„zamienia się” w tym czasie w gwiazdkę, która podskakuje w rytm który słyszy. 

 

 Zabawa matematyczna „Czym pojedziemy na wakacje?” – klasyfikowanie środków 

transportu. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy poszczególnych pojazdów, oraz 

wypowiadanie się na temat ich przeznaczenia. Dzielenie nazw na sylaby oraz wyodrębnienie 

pierwszej głoski. 

 



 
 

 
 

 Zagadki dźwiękowe „Co wydaje taki dźwięk?”. Zadaniem dziecka jest podanie nazwy 

pojazdu wydającego dźwięk który akurat słyszy.  

 

„Pojazdy dla dzieci” https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M  

 

 Ćwiczenie małej i dużej motoryki „Samoloty” wykonanie samolotu z kartki papieru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M


 
 

 Zabawa w dokańczanie zdań „Na wakacje chciałbym/łabym pojechać…”. Dziecko i rodzic 

na zmianę wypowiadają zdanie „Na wakacje chciałbym/łabym pojechać …” – zadaniem 

drugiej osoby jest dokończenie zdania. 

 

 Zabawa ruchowa do piosenki „Maszynista zuch” – doskonale przez dzieci znana zabawa – 

tym razem to dzieci powiedzą jak trzeba się poruszać do piosenki ;) . 

„Maszynista zuch” - https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik  

 

 

Pozdrawiam i życzę miłego dnia  

Agnieszka Żemajduk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik

