
 

Temat tygodnia: Wakacje tuż- tuż 

 

 

Temat dnia: Wakacyjna wyprawa 

Środa 17.06.2020r. 

Cele szczegółowe: 
 Czworakuje, reaguje na komendy 

 Naśladuje różne czynności obserwatora 

 Z ochotą ćwiczy 

 Ocenia odległość odgłosu - blisko czy daleko 

 Wskazuje na mapie góry, morze i jeziora 

 Tworzy wyklejankę z materiałów papierniczych i naturalnych 

 Zmysłem węchu odgaduje różne przedmioty 

 Śpiewa znaną piosenkę 

Witajcie kochani oto nasze propozycje na dzisiejszy dzień. 

 Zabawa z czworakowaniem „ Dzieci do mamy” 

Zabawa ruchowa na czworakach „Kotki do mamusi”.  

Dzieci-kocięta swobodnie czworakują po pokoju . Rodzic wciela się w rolę 

kotki – ustawia się na środku i obserwuje. Na jego hasło: Kotki do mamusi! każde dziecko jak 

najszybciej podchodzi do Rodzica. 

 

 Zabawa naśladowcza „ W lesie” 

Rodzic włącza odgłos lasu (CD). Dzieci przechadzają się po pokoju, wyobrażając sobie, że się 

w nim znajdują. Naśladują różne czynności, np.: oglądanie przyrody pod lupą, obserwacja 

zwierząt przez lornetkę. Kiedy nagranie cichnie, dzieci ustawiają się w bezruchu. Rodzic 

podchodzi do dziecka i stara się odgadnąć, co pokazywało. 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU-  odgłosy lasu  

 

 

 Ćwiczenia poranne - powtarzamy ten sam zestaw ćwiczeń 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU-%20odgłosy


 Zabawa słuchowa „Co słychać o okolicy? 

Wsłuchiwanie się w dźwięki z najbliższego otoczenia, ocenianie odległości źródła odgłosu 

(blisko czy daleko). 

 „Letnie wędrówki?” praca z mapą Polski 

Rodzic prosi dziecko, aby spróbowało powiedzieć, co to jest mapa, co można na niej 

zobaczyć, znaleźć. Zwraca też uwagę na granice państwa. Dziecko przypomina barwy flagi 

narodowej, godło, herb stolicy i swojego miasta. Następnie Rodzic prosi o wskazanie regionów 

(nadmorski, nizinny, górski) oraz wybranych miast Polski, zaczynając od rodzinnej 

miejscowości dzieci. Chętne dzieci mogą pokazać na mapie miejsce, do którego pojadą na 

wakacje. 

 

 
 

 

 

 



 „Wakacyjna wyprawa” mozaika z różnych materiałów papierniczych i naturalnych 

 

       
 

 
 

Potrzebne materiały: 

-kolorowy papier 

-gazety 

-klej 

-wycięte zwierzęta lub postacie z kolorowych gazet 

 

 Zabawa rozwijająca zmysł węchu „Ciekawe zapachy” 

Rodzic układa na stoliku różne przedmioty o wyrazistych zapachach, np.: waniliowy olejek 

zapachowy, mandarynka, cebula, drewno. Dziecko ma zasłonięte oczy. Rodzic przykłada 

wybraną rzecz bliżej nosa dziecka, a ono pomocą zmysłu węchu próbuje odgadnąć, co to jest. 

 Wakacyjne podróże - bajka do słuchania 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

 Śpiewające Brzdące - Rodzinna Wycieczka - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


 Zabawy na spostrzegawczość  

 



Znajdź 10 różnic między obrazkami 

 
 

Przyjemnej pracy 

Pozdrawiamy 

               Wychowawczynie  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


