
Materiały i propozycje działań  gr. IV  22.06.- 30.06.2020

Temat: Jedziemy na wakacje

1.Ćwiczenia słuchowe” Czym pojedziemy na wakacyjne podróże?”       
https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A
 
2.Co jedzie, co lata, co pływa? Po usłyszeniu dźwięku zaznacz właściwy obrazek.
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fafee4df1d91d35a99d1f1d676ee44bd_/
lesson/lesson/index.html

3.Ćwiczenia klasyfikacyjne „Co lata co jedzie co pływa”
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/11/POJAZDY-karta-pracy-1.pdf

4.Zabawa matematyczna „Samochody na parkingu” 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d467e6e459d536bcd7df7c7fa838f2ff_/
index.html

5. Zabawa ruchowa „Podróżujemy”  / ćwiczenia wykonujemy razem z dzieckiem/
-jadę rowerem – dziecko kładzie się  na plecach  na dywanie naśladuje ruch pedałowania, 
-/jedziemy pociągiem – dziecko i rodzic ustawiają się w rzędzie, trzymając za ramiona osobę 
przed sobą i pociąg rusza /recytujemy rymowankę/”Rusza pociąg tchu nabiera, tchu 
nabiera ....rusza wolno , pędzi teraz pędzi teraz ....hej jedziemy w świat 
daleki poprzez góry, morza, rzeki.....pędzi pociąg co ma tchu.....tu tu 
tuuuuuuu”
- jadę samochodem- dziecko /samochód/ jeździ po pokoju w dowolnym kierunku na 
czworakach
- płynę łódką – dziecko  siedzi z  ugiętymi nogami i wykonuje ramionami ruch wiosłowania,  
- lecę samolotem – dziecko rozkłada wyprostowane w bok ręce i biega po pokoju

6.Zabawa rytmiczna z piosenką Jadę, jadę
https://www.youtube.com/watch?v=aOpEskiyu4A

7. Zabawa rytmiczna z piosenką „.Maszynista zuch”
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik

8. „Myjnia samochodowa” masażyk – wykonujemy na plecach dziecka. Dziecko 
„samochód” siada tyłem do rodzica. Mówimy: trzeba umyć samochód przed podróżą. 
- polewamy wodą – gładzimy dziecko po plecach
- skrapiamy szamponem – delikatne stukamy palcami
-robimy dużo bąbelków – stukamy mocniej / bul, bul/
- szorujemy – lekko drapiemy
- spłukujemy – gładzimy
- suszymy – gładzimy raz jedną, raz drugą dłonią.

9. Układanie znanych cyfr i liter z patyczków, klocków, kredek.
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10. Słuchanie wiersza B. Formy „Co zabieram na wakacje”
Jadę nad morze zabieram łopatkę,
wiaderko i koniecznie z dużym daszkiem czapkę
Jak będę w górach z laską i plecakiem
razem z rodzicami pójdę górskim szlakiem.
Jadę nad jeziora, sprzęt zabieram cały:
ponton, płetwy, wiosła oraz okulary.

Rozmowa z dzieckiem : gdzie możemy jechać na wakacje?
Co musimy ze sobą zabrać?
Gdzie jeszcze można pojechać?

11.Jakie ubrania zabrać na wakacyjny wyjazd? Wskaż i nazwij
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf

12. Oglądanie filmu „ Bezpieczne wakacje nad wodą” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

Rozmawiamy  z dziećmi na temat bezpieczeństwa podczas zabawy nad wodą

13.”Wakacyjne przedmioty” -połącz w pary takie same obrazki
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-
zestaw-2.pdf

14.Zabawa badawcza  ”Co pływa, a co tonie”

https://www.youtube.com/watch?v=WaYaTVx4Ewg

http://dzieciecafizyka.pl/eksperymenty/co-plywa-co-tonie/

15. Słuchanie wiersza „Bezpieczne wakacje” M. Platy

Przyszło już lato, nadeszły wakacje, 
Czekają na ciebie same atrakcje:
Wspinaczki w górach, wyjazd nad morze,
Zwiedzanie  zabytków, rejs po jeziorze.

Lecz żeby wakacje były udane,
Posłuchaj rad, które są tutaj dane:
Chodząc po górach drogi przedszkolaku
Nigdy nie zbaczaj z wybranego szlaku,
Trzymaj się trasy, idź za przewodnikiem,
Bądź mądry, grzeczny i nie bądź psotnikiem.

Nad morzem słonko mocno świeci,
Grzeje, opala dorosłych i dzieci.
Posłuchaj mamy lub taty, co powie:
"Na plaży miej kapelusz lub czapeczkę na głowie.
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Kremem trzeba posmarować i buzię i ciało,
by potem nie piekło i nie bolało.
Od czasu do czasu usiądź też w cieniu
- wtedy nie ulegniesz groźnemu poparzeniu.

Rozmowa z dzieckiem na temat zachowania podczas wakacyjnych wyjazdów

- Jak należy zachowywać się w górach? 
- Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem? 
- Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem? 
- Dlaczego trzeba zawsze słuchać  i pilnować dorosłych? 

Dobre i nie tylko wakacyjne rady są tutaj:
https://2.bp.blogspot.com/-SBk9geESZH8/VZEbBXq3JJI/AAAAAAAAGDw/ZnWugslxujo/
s1600/DSCN8415.JPG

16.Słuchanie piosenki „Bezpieczne wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM&feature=emb_logo

17.Ćwiczenie spostrzegawczości „Połącz w pary takie same klapki”

https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/PolaczWPary.jpg

18.Zabawy ruchowe przy muzyce „Gimnastyka dla smyka”

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8

19.Rozwiązywanie zagadek  na temat bezpiecznych wakacji M. Niewielskiej

Kiedy słońce mocno świeci,
a plac zabaw pełen dzieci,
w piaskownicy robię babkę,
a na głowę wkładam… /czapkę/

Gdy chcę jeździć na rowerze,
a brat hulajnogę bierze,
i wieczorem, i o brzasku
my jeździmy zawsze w… /kasku/

Gdy jedziemy samochodem
na wycieczkę lub nad wodę,
siedzę grzecznie i bez krzyku,
ale zawsze w… /foteliku/

Miło kąpać się w jeziorze,
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bardzo lubię także morze.
By bezpiecznie w wodzie brykać,
muszę widzieć… /ratownika/

20.Ćwiczenia grafomotoryczne / karty pracy/ kolorowanie, łączenie kropek

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmojedziecikreatywnie.pl
%2F2017%2F07%2Fwakacyjne-karty-pracy-do-druku
%2F&psig=AOvVaw0DiVhuIbhepVrDWNUlAYnu&ust=1592435924338000&source=imag
es&cd=vfe&ved=2ahUKEwiN14aevIfqAhXXwioKHW7wA4AQr4kDegUIARCLAg

21. „Wakacyjne kompozycje” praca plastyczna                                                                  
Tworzenie dowolnych kompozycji z muszelek, kamyków, gałązek na tackach z piaskiem

22.”Góry” zabawa plastyczna z wykorzystaniem papieru. Zachęcamy dziecko do 
wydzierania i naklejania. Np.:

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

https://www.youtube.com/watch?v=9pRfyvK3TMs

23.Zabawa typu czarodziejski worek „Co zabierzemy ze sobą na wakacje” 

Do walizki lub plecaka  wkładamy kilka przedmiotów np. okulary słoneczne, czapkę z 
daszkiem, klapki, strój kąpielowy, wiaderko i łopatkę itp. Prosimy dziecko  włożył ręce nie 
patrząc i odgadło co tam jest schowane i pokazało do czego to służy

24.Zabawa naśladowcza  z piosenką „Koła autobusu”

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA

25.”Pakuję walizkę” zabawa usprawniająca samoobsługę
Zachęcamy dziecko ręcznego prania małych elementów garderoby np. skarpetek , wieszania, 
składania ubrań, układania.

26. Gdzie jedziemy na wakacje?

Oglądanie ilustracji. Utrwalanie pojęć: morze, góry, jezioro, las.
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Źródło ilustracji: www.pixaby.com

27. Praca plastyczna Lody- potrzebne materiały: 3 płatki kosmetyczne, farby, pędzelek, 
woda, kartka od bloku, klej oraz brązowy papier. Dziecko maluje płatki kosmetyczne farbami 
na taki kolor, jakie lubi lody, następnie z brązowego papieru wycinamy trójkąt - wafelek do 
lodów, na koniec przyklejamy wykonane elementy do kartki.

http://www.pixaby.com/


Źródło: dzieciakiwdomu 

28. Bezpieczne wakacje- oglądanie ilustracji z dzieckiem, zachęcanie do rozmowy i 
wskazywania na ilustracji elementów, o których trzeba pamiętać, aby wakacje były 
bezpieczne, np. picie wody, zasłanianiu głowy przed słońcem itp. Jak zachowywać się w 
lesie, a jak nad wodą?



Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-189eed889107/38237/
HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf

Opracowanie Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka
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