
TYGODNIOWY ROZKŁAD MATERIAŁU GRUPA BIEDRONKI 

22.06.2020-26.06.2020 

Joanna Wałkuska, Katarzyna Maślak 

TEMAT TYGODNIA: Jedziemy na wakacje 

Temat dnia: Rysujemy statek 22.06.2020 

Cele:  

Koncentrowanie się na słuchanym tekście 

Rozwijanie sprawności manualnej 

Rysowanie według słuchanego utworu 

Opis: 

1 Zapraszamy dziecko na wycieczke nad morze, pakujemy walizkę np. zabawki do piasku, 

koc, koło do pływania, ręcznik, krem do opalania, okulary. Słuchając piosenki Jedzie pociąg z 

daleka wyruszamy na wycieczkę poruszając się po pokoju.  

2 Rozkładamy koc na podłodze i słuchamy wiersza STATEK 

https://www.youtube.com/watch?v=bDFQe3YlNaQ  

3 Rozmowa na temat wiersza, ponowne słuchanie i próba rysowania  

4 Dowolne uzupełnianie rysunku, malowanie go farbami lub kredkami 

5 Zabawa ruchowa bieżna „Rejs dookoła świata” 

Temat dnia: Co jest ciężkie a co lekkie 23.06.2020 

Cele: 

Poznanie róznych sposobów ważenia przedmiotów 

Rozróżnianie ciężaru przedmiotów o wyraźnej różnicy wagi 

Posługiwanie się określeniami: ciężki- lekki 

Opis: 

1 Wspólne konstruowanie prostej wagi – na haczyki znajdujące się na końcach wieszaków 

zakładamy torebki foliowe, jeśli chcemy zważyć jakiś przedmiot wkładamy go do jednej 

torebki a do drugiej odważniki  np. drewniane  klocki. Wieszak trzymamy w powietrzu za 

uchwyt.  

2 Podejmowanie pierwszych prób ważenia przez dziecko i porównywanie ciężaru, np. klocki, 

piłeczki, piórka. Plastelinę, dziecko obserwuje wagę , próbuje wyciągać wnioski, który 

przedmiot jest cięższy a który lżejszy. Swobodna zabawa w ważenie. 

3 Zabawa ruchowa do piosenki Kto jak skacze  

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bDFQe3YlNaQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Temat dnia: Zabawa ilustracyjna do piosenki Jadą ,jadą dzieci. 24.06.2020. 

Cele: 

Kształcenie poczucia rytmu 

Doskonalenie umiejętności gry na bębenku 

Ilustrowanie ruchem treści piosenki 

Opis: 

1 Zabawa Maszeruj –skacz, rodzic gra na bębenku na zmianę raz rytm do marszu, raz do 

podskoków, w trakcie akompaniamentu marszowego dziecko maszeruje w różnych 

kierunkach, w trakcie szybszego akompaniamentu podskakuje z nogi na nogę. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

2 Słuchanie nagrania piosenki Jadą Jadą dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=RjoS-EI9QB0  

3 Zabawa rytmiczna z bębenkiem rodzic siada naprzeciwko dziecka, rodzic wyklaskuje prosty 

rytm a dziecko wystukuje go na bębenku, następnie następuje zmiana dziecko wyklaskuje a 

rodzic wystukuje na bębenku.  

4 Ponowne słuchanie piosenki, próba wspólnego śpiewania 

5 Wspólne wykonywanie pracy plastycznej do wysłuchanej piosenki dowolna techniką 

Temat dnia: Wakacyjny obrazek 25.06.2020 

Cele: 

Rozwijanie wyobraźni 

Wzbogacenie  doświadczeń plastycznych 

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swojej pracy 

Opis: 

1 Zabawa orientacyjno-porządkowa „Woda- góry” dziecko porusza się po pokoju w rytm 

bębenka, na przerwę w muzyce i hasło WODA dziecko kładzie się na brzuchu i naśladuje 

pływanie. Na hasło GÓRY naśladuje wspinanie się pod górę.  

2 Wspólne oglądanie obrazków przedstawiających góry, jezioro, las, morze, mogą być  

krajobrazów, nazywa dominujące na nich kolory. 

3 Wykonanie wakacyjnego obrazka, potrzebna będzie duża kartka papieru, kolorowy papier, 

klej, flamastry, kredki. Dziecko wydziera kawałki kolorowego papieru i nakleja na kartkę tak, 

aby powstało jezioro, morze, las lub góry. Następnie flamastrami albo kredkami dorysowują 

charakterystyczne elementy tworzonego krajobrazu. 

4 Po zakończeniu pracy rozmawiamy z dzieckiem na temat wykonanego obrazka.  

5 Zabawa ruchowa ze skakankami- chodzenie stopa za stopą po skakance rozłożonej na 

podłodze, przeskakiwanie przez skakankę, próby skakania przez skakankę. 

https://www.youtube.com/watch?v=RjoS-EI9QB0


Temat dnia: Dobre rady na wakacyjne wypady 26.06.2020 

Cele: 

Uświadomienie dzieciom konieczności dbania o swoje bezpieczeństwo 

Poznanie zagrożeń jakie mogą nas spotkać podczas letniego wypoczynku 

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

Opis: 

1 Rozmowa z dzieckiem na temat wakacyjnych wyjazdów np. dokąd chciało by wyjechac na 

wakacje, co można robić nad morzem, w górach, w lesie, nad jeziorem, przypominamy 

dziecku żę każdy wyjazd musi być przygotowany i należy zachowywać się bezpiecznie 

2 Wspólne oglądanie prezentacji Bezpiecznie nad morzem     

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

3 Rozmowa z dzieckiem Jak powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji np. 

jak powinno się zachować dziecko kiedy straci z oczu rodziców, jak dziecko powinno 

podróżować samochodem, jak zabezpieczamy się przed słońcem, dlaczego nie zbliżamy się 

do nieznanych zwierzat, dlaczego nie zrywamy roślin,  

4  Nie trać głowy na wakacjach -Oglądanie filmiku edukacyjnego uświadomienie 

niebezpieczeństw podczas wakacyjnego wypoczynku  

https://www.youtube.com/watch?v=K-6T693WQKY 

5 Wspólne słuchanie piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

ZDROWYCH, SPOKOJNYCH I WESOŁYCH WAKACJI DLA WSZYSTKICH 

NASZYCH BIEDRONEK ORAZ RODZICÓW ŻYCZĄ PANIE ASIA, KASIA, 

MAGDA. 
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