
PONIEDZIAŁEK - 22.06 

TEMAT- GDZIE SĄ WAKACJE? 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

DZIECKO: 

- bawi się w ciszy 

- układa wyrazy z podanych sylab 

- przechodzi po równoważni 

- składa i odkłada ubrania na wyznaczone miejsce 

- rzuca i łapie butelkę plastikową 

- mówi wiersz z pamięci 

- gra w gry multimedialne 

- rysuje w powietrzu obrazek tak aby inni odgadli 

- naśladuje czynności wykonywane na plaży 

 

1. Dowolne zabawy dzieci – kształtowanie umiejętności cichej i zgodnej zabawy. 

 

2. „Układanka sylabowa” – zabawa słowna. 

 

Dziecko z łączy podane sylaby twarząc wyrazy 

 

KU DY 

LO MA 

AU RA 

GU TO 

ZU PA 
 

 

3. Ćwiczenia poranne- zestaw 40 

 

Gimnastyka po angielsku: 

Link : http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/06/letnie-sporty-i-zabawy-propozycje.html 
 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/06/letnie-sporty-i-zabawy-propozycje.html


 

4. Czynności porządkowe, składa ubrania i odkłada na krzesło 

 

5. Ćwiczenia gimnastyczne- trening fitness 

 

Ćwicz z Lulisią trening fitness dla dzieci 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 

 

6. ,Wakacje" – nauka wiersza na pamięć 

 

 
  
  

,,Jedziemy na wakacje” Cz. Janczarski 

Jedziemy na wakacje 

do lasu, nad wodę. 

Prosimy ciebie, słonko 

o piękną pogodę. 

 

Jedziemy na wakacje 

nad morze, na plażę. 

Kolorowe muszelki 

przynieś, falo, w darze. 

 

Jedziemy na wakacje 

w te góry wysokie. 

Nie chowajcie się, szczyty, 

za mgłą, za obłokiem. 

 

Jedziemy na wakacje 

Na Mazury? Może! 

Wyjrzyj z krzaków, prawdziwku, 

czekaj na nas w borze! 

 

 

7. „Razem jest wesoło” – gry multimedialne  

 

Rymy: https://kiddoland.pl/gry-sowki-madrusi/rymy 

 

8. „Co zobaczysz na wsi?” – zagadki graficzne 

 

Rodzic rysuje palcem  w powietrzu to co można zobaczyć na wsi, zadaniem dziecka jest 

odgadnąć, co narysował rodzic.  

 

9. „Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza. 

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://kiddoland.pl/gry-sowki-madrusi/rymy


Dziecko naśladuje następujące czynności: 

 

- buduje zamek z piasku 

- opala się  

- kąpie się w morzu 

- je lody  

 

 

10. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne- doskonalenie umiejętności czytania 

 

Wyrazy z podziałem na sylaby pisane zawierające spółgłoski: M, P, B, L. 

Źródło : bystredziecko.pl 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-czytania/8/czytanie-sylabami-slowa-MPBL.pdf 

 

 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi zabawami z dziedmi oraz 

pracami plastycznymi. Koniecznie prosimy robid zdjęcia lub nagrad 

krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania i wysyład e-mailem na 

adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.  

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY☺  

Wychowawczynie:  

Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk 

 

 

 

 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-czytania/8/czytanie-sylabami-slowa-MPBL.pdf

