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 Witamy  w nowym tygodniu!!! Zapraszamy do zabawy!!! 

 

Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje . 

 

Poniedziałek  15.06.2020 r. 

 

„Bezpieczne wakacje”  

 

Cele:  

• poznanie stałego, naturalnego następstwa czasu – cykliczność pór roku 

• poznanie charakterystycznych cech lata 

• rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia. 

• rozwijanie umiejętności matematycznych. 

1.  Matematyczna rozgrzewka. Dziś zachęcam Was do lekcji matematyki w formie zabaw 

ruchowych . 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be  

 

2. Posłuchajcie opowiadania: 

 

 Trampolinek jedzie na wakacje 

Przyszło Lato do przedszkola, 

bo już na wakacje pora, 

puka w okno, puka w drzwi, 

Trampolinku, otwórz mi. 

– Hej, hop, naprawdę odwiedziło nas Lato – ucieszył się Trampolinek, otwierając drzwi. 

Lato weszło do środka. Ach, ach! Zapachniało akacją i lodami jagodowymi. 

– Dokąd się wybierasz na wakacje? – zapytało Lato. 

– Nad morze! – odpowiedział Trampolinek. – Pojadę pociągiem. 

– Czy jesteś już spakowany? 

– Jeszcze nie, bo nie wiem, co zabrać. Mam kocyk i piłkę plażową. 

Wtedy Lato zaśpiewało: 

Trampolinku, przyjacielu, 

spakuj czapkę lub kapelusz, 

kąpielówek cztery pary 

i od słońca okulary. 

Trampki, klapki i sandały, 

i kalosze też, mój mały. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be


Jakieś bluzki, swetry, spodnie, 

i nieważne, czy są modne. 

Możesz wierzyć moim słowom: 

kurtkę weź przeciwdeszczową. 

Z filtrem krem do opalania – 

przecież trzeba się ochraniać. 

Zastanówmy się chwileczkę: 

zabierz pastę i szczoteczkę, 

mydło, grzebyk oraz ręcznik. 

I co jeszcze? I nic więcej. 

Gdy tak Lato śpiewało, wszystkie rzeczy wyskakiwały z szuflad i szafy i tańczyły w powietrzu jak 

motyle, a potem 

ustawiły się w rządku. Zabawki pomagały Trampolinkowi w pakowaniu. A pluszowy Zajączek 

podał mu mały woreczek. 

– To na skarby – szepnął w tajemnicy. 

– Jakie skarby? – Trampolinek zrobił wielkie oczy. 

– No wiesz, muszelki, kamyki, bursztyny… 

Lato pokiwało głową z uśmiechem, bo na wakacjach można znaleźć mnóstwo skarbów. Potem 

włożyło słomkowy 

kapelusz i pojechało zawiadamiać innych, że już pora na wakacje. A jak podróżowało? Może 

balonem, a może pociągiem, 

a może rowerem, a może samolotem, a może pieszo. Pewnie wszystkim po trochu. 

Urszula Piotrowska 

 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

Dokąd wybierał się Trampolinek? 

W jakiej porze roku mamy wakacje? Ile mamy pór roku? 

Jaka pogoda jest latem? 

Co trzeba wziąć na wakacje? 

Jak powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie odpoczynku nad wodą lub w gór  

 

4. Zagraj w grę interaktywną – poćwicz swoją spostrzegawczość. Odnajdź przedmioty związane z 

wakacjami- piłkę plażową, klapki, okulary…. 

https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae  

 

5.  Wykonaj kartę pracy nr 1. Odnajdź takie same przedmioty połącz je i pokoloruj. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-

2.pdf  

 

6.  A  teraz czas na relaks. Włącz nagranie  - szum morza. 

https://www.youtube.com/watch?v=E29TkWp8PGI  

  Połóż się wygodnie zamknij oczy i wyobraź sobie swoje wakacyjne wycieczki, odpocznij.  

 

 

https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=E29TkWp8PGI


Wtorek  16.06.2020 r. 

 

Co pływa a co tonie? 

 

Cele:  

• rozwijanie zainteresowania światem przyrody 

• rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

• stwarzanie okazji do dzielenia się własnymi doświadczeniami 

• ćwiczenie sprawności manualnej. 

 

1.  Ćwiczenia ruchowe – joga dla dzieci - „Wyprawa Piratów” 

https://www.youtube.com/watch?v=iNiOIGEu5Rg  

 

2.  Praca plastyczna – Łódka 

Wykonaj wspólnie z rodzicami łódkę np. techniką origami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A  

 

3. Zabawa badawcza – Co pływa a co tonie? 

Przygotuj przedmioty potrzebne do eksperymentu: 

miska z wodą, kamyk, kartka z zeszytu, plastelina, klucz, korek, piłeczka do ping-ponga, klocek 

drewniany, klocek plastikowy, piórko, liść, gąbka, makaron, wasza łódka 

Najpierw sprawdź czy twoja łódka unosi się na wodzie 

-obserwowanie, swobodne wypowiadanie się na temat sposobu poruszania się łódki 

-dmuchanie na łódkę (raz mocno, raz lekko) 

-obciążanie łódki kamykami – swobodne wypowiedzi na temat doświadczenia. Rodzic zwraca 

uwagę na ograniczenia, jakie obowiązują przy obciążaniu np. statków. Wyjaśnia, że załadowany 

zbyt duży ciężar może spowodować zatonięcie statku. 

Po wykonaniu doświadczenia z łódką, sprawdźcie jak zachowują się pozostałe przedmioty na 

wodzie. 

4. Zabawa „Szum morskich fal” 

Do zabawy potrzebować będziemy reklamówki i Waszej ulubionej piosenki. Wywołujcie dźwięk 

przypominający szum morskich fal w rytm melodii. 

5. „Pirat na wzburzonym morzu” - ćwiczenie grafomotoryczne. Poćwicz swoją rączkę – połącz 

kropki. 

https://42782a41-75bc-420f-9f96-0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_b239fb63887544aaab242

1a405454cb1.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNiOIGEu5Rg
https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A
https://42782a41-75bc-420f-9f96-0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_b239fb63887544aaab2421a405454cb1.pdf
https://42782a41-75bc-420f-9f96-0f02c2277a29.filesusr.com/ugd/9440ef_b239fb63887544aaab2421a405454cb1.pdf


 

Środa  17.06.2020 r. 

,,Co zabierzemy na wakacje?” 

 

Cele: 

• budzenie wrażliwości na piękno przyrody 

• doskonalenie umiejętności liczenia 

• kształcenie słuchu 

 

 1. Masażyk "Malujemy lato".  

 

Świeci słońce,- wykonuje rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców, 

pada deszcz:- dotyka opuszkami palców różnych miejsc na plecach, 

kapu, kap, kapu, kap- zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderza w różnych miejscach, 

A my z latem wyruszamy - energicznie przesuwa rozwarte dłonie z lewej strony do prawej, 

zwiedzić świat, zwiedzić świat- poklepuje rozwartymi dłońmi plecy w różnych miejscach, 

Policzymy drzewa w lesie- dotyka pleców kolejno wszystkimi palcami lewej dłoni i prawej dłoni 

równocześnie, 

i kwiaty na łące,- rysuje kontury kwiatów, 

powitamy tańcem księżyc- masuje plecy rozwartymi dłońmi, 

i kochane słońce. - wykonuje szybki, okrężny masaż całą dłonią, 

Pobiegniemy wąską dróżką,- stuka, na przemian, opuszkami palców, górskimi szlakami, rysują 

dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami wskazującymi, 

do kąpieli w słonym morzu - całą dłonią rysuje fale, 

wszystkich zapraszamy.- delikatnie szczypie. 

 

2. Obejrzyj ilustracje i opowiedz rodzicom, gdzie chciałbyś spędzić wakacje. 

wakacje nad morzem 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-morzem.pdf  

wakacje w górach 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-g%C3%B3rach.p

df  

wakacje nad jeziorem 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-jeziorem.pdf  

wakacje na wsi 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-na-wsi.pdf  

3. Posłuchaj piosenki „Plecak, torba i walizka”. Wspólnie zastanówcie się co będzie Wam potrzebne 

na wakacyjny wyjazd.  

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys  

 

4. „Wakacyjne przeliczanie” -  Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek ile 

jest przedmiotów w danym zbiorze. (karta pracy nr 4) 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-

2.pdf  

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-morzem.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-górach.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-w-górach.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-nad-jeziorem.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/PLANSZA-wakacje-na-wsi.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf


Czwartek  18.06.2020 r. 

,,Skrzynia skarbów” 

 

Cele: 

• zachęcanie do swobodnego wypowiadania się poprzez różne techniki plastyczno-techniczne 

• rozwijanie kreatywności i umiejętności projektowania 

• uwrażliwianie na piękno otoczenia 

• doskonalenie sprawności rąk. 

 

1.  Poćwicz swoją równowagę na dobry początek dnia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo  

 

2. Posłuchaj wierszyka a dowiesz się co będziemy dziś robić. 

 

            „Skrzynia skarbów” 

W skrzyni skarbów dużo leży, 

Każdy po nie chętnie bieży. 

Szymek, Leszek i Bożena, 

Przemek, Błażej i Marzenka. 

Trzy bursztyny, broszki trzy, 

Naszyjniki i krzyżyki 

Wszyscy skrzynię otwierają 

Różnych skarbów w niej szukają.  

  

3. Praca plastyczno – techniczna „Skrzynia Skarbów” 

Przygotuj materiały potrzebne do wykonania Skrzyni Skarbów: 

- pudełko po butach, 

-  klej, 

-  nożyczki, 

-  papier kolorowy, 

-  kolorowe czasopisma, 

 

etapy pracy: 

 

- wybranie papieru kolorowego 

- wybranie i wycięcie ilustracji z kolorowych gazet 

- oklejenie pudełek po butach (skrzynek skarbów) ilustracjami z gazet i papierem kolorowym. 

 

Brawo Twoja Skrzynia Skarbów jest gotowa! Możesz w niej przechowywać wszystkie skarby 

przywiezione z wakacyjnych podróży.  

 

Po zakończonej pracy posprzątaj i umyj ręce. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


Piątek 19.06.2020 r. 

,,Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych” 

 

Cele: 

• utrwalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie wyjazdów wakacyjnych 

• utrwalenie numeru alarmowego 112 

• ostrzeganie zagrożeń płynących ze świata  

 

1. Posłuchaj wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne wakacje”. 

 

Jak wspaniale! Już wakacje.  

To najlepsza w roku pora!  

Można pływać sobie w morzu  

albo wskoczyć do jeziora…  

 

Na szczyt w górach wspiąć się warto!  

Jak tam pięknie i wysoko!  

W zeszłym roku po raz pierwszy  

zobaczyłem Morskie Oko!  

Ale zawsze pamiętajmy,  

by dorosłych się pilnować.  

 

Chodzić w górach – lecz po szlakach,  

kremem z filtrem się smarować.  

Czapkę nosić – taką z daszkiem – porażenia się unika.  

Kąpać się w strzeżonych miejscach 

i pod okiem ratownika. I rodziców trzeba słuchać.  

Kto tak robi, ten ma rację.  

Ach jak miło, jak wesoło,  

bo już przecież są wakacje!  

 

2. Odpowiedz na pytania: 

− Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych?  

− Co to są górskie szlaki?  

-  Dlaczego trzeba się ich pilnować? 

− Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?  

− Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem?  

− Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?  

 



 

3. Poznaj zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacji w różnych miejscach: 

nad wodą https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA  

w górach https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio  

 

4. Posłuchaj piosenki o bardzo ważnym numerze  telefonu 112. Możesz również nauczyć się 

wierszyka, aby łatwiej zapamiętać numer alarmowy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw  

 

TELEFONY ALARMOWE 

KAŻDY MUSI ZNAĆ 

ŻEBY WIEDZIEĆ, CO MA ROBIĆ 

A NIE TYLKO STAĆ 

 

112 TO JEST NUMER 

JEDEN NAJWAŻNIEJSZY 

ZAPAMIĘTAJ BY SKORZYSTAĆ 

BĘDZIESZ BEZPIECZNIEJSZY 

Autor: Agata Dziechciarczyk  

 

5. „Tak lub nie”? - Twoja mama lub tata wypowiada kolejne zdania, a ty  krzycz: Tak! lub Nie! 

Na górskie wyprawy można się wybrać w klapkach. (nie)  

W czasie jazdy na rowerze trzeba mieć kask. (tak)  

Zawsze trzeba pilnować się dorosłych. (tak) 

W lesie można palić ognisko, gdzie się chce. (nie)  

Przed wyjściem na plażę należy posmarować skórę kremem z filtrem. (tak) 

Na plaży wolno śmiecić. (nie)  

 

6. Kolorowanki „Bezpieczne wakacje” 

 

http://www.clubmamy.pl/index.php?p=dziecko&art=18&article=320  

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw
http://www.clubmamy.pl/index.php?p=dziecko&art=18&article=320

