
WTOREK- 23.06.2020 

TEMAT: PODCZAS BURZY 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

DZIECKO: 

 

 stosuje formy grzecznościowe w trakcie zabawy 

 mówi słowo wypowiedziane sylabami 

 wypowiada się na temat piosenki 

 porównuje liczebność zbiorów 

 wykonuje eksperyment badawczy 

 wypowiada się pełnymi zdaniami na dany temat 

 naśladuje ruchy  

 

1. Dowolne zabawy dziecka w kącikach tematycznych. 

2. „Jakie to słowo?” – zabawa słowna. 

Rodzic wypowiada słowo sylabami, zadaniem dziecka jest wypowiedzenie słowa bez 

podziału na sylaby. np.: KO-TEK ( KOTEK) 

3. Ćwiczenia poranne- zestaw 40 

Gimnastyka po angielsku: 

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

4. „ Skąd się bierze burza „- eksperyment badawczy  

Rodzic proponuje przeprowadzenie doświadczenia pt. „Skąd się bierze burza?“. W 

tym celu wykorzystuje potrzebne przedmioty: szklankę, blaszane denko (pokrywka 

puszki), balonik, kawałek wełnianej tkaniny.  

Wykonanie:  

1. Na suchej szklance umieszczamy blaszane denko.  

2. Nadmuchujemy balonik. 

 3. Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na denku.  

4. Zbliżamy palec do brzegu blachy.  

Po zakończeniu pokazu rodzic pyta dziecko:  

„Co zauważyliście (przepływ prądu)?”. 

 „Jak to wytłumaczyć?”. Wniosek: w wyniku pocierania balonika wytworzyły się 

ładunki elektryczne (prąd) i przeskoczyła iskra, którą można porównać do małej 

błyskawicy. Rodzic wyjaśnia dzieciom zaobserwowaną sytuację i zjawisko fizyczne, 

które nastąpiło. 

5. „Bezpieczne Wakacje” – wprowadzenie piosenki. 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2020/06/letnie-sporty-i-zabawy-propozycje.html
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Bezpieczne wakacje ZoZi 

Już idzie lato, idą wakacje  

Będzie zabawa, będą atrakcje  

Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu  

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu  

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody  

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

 

Już idzie lato, idą wakacje  

Będzie zabawa, będą atrakcje  

Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

 

Już idzie lato, idą wakacje  

Będzie zabawa, będą atrakcje  

Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

Już idzie lato, idą wakacje  

Będzie zabawa, będą atrakcje  

Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

Pytania do piosenki: 

- jaka pora roku występuje w piosence? 

- jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

 

6. „Mistrz matematyki” – zabawy matematyczne – rozwijanie umiejętności 

porównywania liczebności zbiorów 

Zadaniem dziecka  jest utworzenie zbiorów  w zależności od tego, ile razy rodzic 

klaśnie w dłonie, a następnie porównanie ich liczebności. 

Zbiory tworzy z dostępnych w domu przedmiotów ( np.: łyżek, zabawek, makaronów 

itp.) 

 

 

7. „Co by było, gdyby ciągle były wakacje?” – ekspresja słowna. 



Swobodne wypowiedzi dziecka 

 

 

 

8. „Burza ”-  film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=sbxmxfVf6-0 

 

9. „Lustro” – naśladowanie ruchów. 

 

Dziecko naśladuje ruchy rodzica 
 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbxmxfVf6-0

