
WTOREK- 30.06.2020 

TEMAT: WAKACJE! 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

DZIECKO: 

- inicjuje zabawę 

- wykonuje ćwiczenia logopedyczne według wskazówek rodzica 

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne 

- wypowiada się na temat letnich zabaw 

- rysuje ulubioną zabawę letnią 

- tańczy do piosenki 

-postępuje zgodnie z zawartymi poleceniami 

- wykonuje masażyk na plecach rodzica 

 

1. Dowolne zabawy dziecka w kącikach tematycznych. 

2. „ Na plaży” - Ćwiczenia logopedyczne z lusterkami. 

 

Dziecko wykonuje następujące ćwiczenia: 

 

– „Język opala się na plaży i wskakuje do wody” (wysuwanie języka na brodę, 

a następnie unoszenie jego czubka w stronę nosa); 

– „Szumią morskie fale” (język na górze za zębami, lekko odsunięty od zębów, 

zęby i wargi zwarte, ułożone w dzióbek); 

– „Przejażdżka koniem” (naśladowanie kląskania czubkiem języka przy jednoczesnym 

ściąganiu i rozciąganiu warg); 

– „Łopatka” (język szeroki jak łopatka leży na brodzie; unosząc go do góry, 

dzieci opierają czubek języka za górnymi zębami – wsypują piasek do wiaderka). 

 

3. Gimnastyka po angielsku: 

      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.  ,,W co dzieci lubią się bawić latem?” - burza mózgów połączona z wykonaniem 

pracy plastycznej. 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci o ulubionych letnich zabawach. 

Rysowanie ulubionej, letniej zabawy. 

 

5. „ Lato na dywanie” – improwizacja taneczna do piosenki 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

 

6. „ Sporty i letnie zabawy” – interaktywna prezentacja 

 

Zobaczcie filmik. Postępujcie zgodnie z zawartymi w nim poleceniami. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw&feature=youtu.be 

 

7. „ Malujemy lato”- masażyk relaksacyjny na podstawie wiersza B. Formy 

 

 

     Rodzic wykonuje masażyk dziecku, następnie dziecko rodzicowi (rodzic czyta wiersz). 

 

Świeci słońce, (wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców) 

pada deszcz (dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach) 

kapu, kap, kapu, kap. (zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych miejscach) 

A my z latem wyruszamy (energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej strony do 

prawej) 

zwiedzić świat, zwiedzić świat. (poklepują rozwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach) 

Policzymy drzewa w lesie (dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami lewej dłoni i 

prawej dłoni równocześnie) 

i kwiaty na łące (rysują kontury kwiatów) 

powitamy tańcem księżyc (masują plecy rozwartymi dłońmi) 

i kochane słońce. (wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią) 

Pobiegniemy wąską dróżką, (stukają, na przemian, opuszkami palców) 

górskimi szlakami (rysują ścieżkę palcami wskazującymi) 

do kąpieli w słonym morzu (całą dłonią rysują fale) 

wszystkich zapraszamy. (delikatnie szczypią) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw&feature=youtu.be
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