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CZERWIEC 

01.06 – 05.06.2020 

Temat tygodnia: Wymarzone podróże 

 

Cele ogólne  

 zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem,  

 rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

 rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,  

 rozwijanie sprawności manualnej. 

Cele operacyjne  

Dziecko:  

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,  

• wnioskuje, dokąd pojadą dzieci na wakacje,  

• maluje, tworzy kompozycje  

 

01.06.2020 – poniedziałek 

 

Temat dnia: Poznajemy pojazdy 

 

Witam Was Kochane Skrzaty! 😊 

Mam nadzieję, że weekend spędziliście ciekawie? 😊 A dziś cieszę się, że w 

dniu Waszego święta mogę Wam przynajmniej w takiej formie towarzyszyć!  

Z tej okazji stworzyłam dla Was prezentację z Waszymi zdjęciami, piosenkami 

i życzeniami😊 jeśli macie tylko możliwość zapraszam do jej obejrzenia! 😊 

Możecie ją pobrać/zobaczyć tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1qjwmXQ8vmSj7KoD6bPa9f0SgUwGE7U

hI 

(prezentację należy pobrać i kliknąć przycisk F5 – odtwarzanie od początku😊) 

Mam nadzieję, że prezentacja podobała Wam się? 😊 Przytulam Was 

wszystkich😊 I zapraszam do zabawy😊 

https://drive.google.com/open?id=1qjwmXQ8vmSj7KoD6bPa9f0SgUwGE7UhI
https://drive.google.com/open?id=1qjwmXQ8vmSj7KoD6bPa9f0SgUwGE7UhI
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Na początku zabawy możesz przywitać się z rodzicami naszą piosenką 😊 (na 

pewno im się spodoba!) Jestem pewna, że dobrze pamiętasz słowa: 

Wszyscy są, witam Was! 

Zaczynamy już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty, 

Raz, dwa, trzy! 

Następnie proszę Cię, pożycz od mamy lusterko (jestem pewna, że 

pożyczy😉 tylko ostrożnie je trzymaj😊) .  

Zapraszam Cię do zabawy logopedycznej: „Język na wakacjach”😊 

 Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą 

(dzieci rysują koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać deszcz, 

więc włączył wycieraczki (dzieci poruszają językiem od jednego do drugiego 

kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do 

balonu, którym poleciał wysoko do góry (dzieci przesuwają język za górne zęby 

po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się 

wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dzieci poruszają językiem, na zmianę, 

raz do górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał 

się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (dzieci przesuwają język po 

podniebieniu, od zębów w stronę gardła). Postanowił wylądować na ziemi i 

zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dzieci rysują językiem koła między 

zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dzieci 

mówią: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu 

(dzieci szeroko rozciągają wargi).   

Brawo! Jestem z Ciebie dumna! 

 

Pewnie zadanie te nie było łatwe, szczególnie skupienie się i wykonanie tej 

gimnastyki buzi i języka😊i jestem pewna, że z chęcią poruszasz się więc 

zapraszam Cię do ćwiczeń  –  3,2,1 – start!  

Proszę wstań i poskocz 7 razy jak najwyżej potrafisz (próbuj dotknąć 

sufitu😉)a następnie stań w lekkim rozkroku i próbuj dotknąć dłońmi podłogi 

(bez zginania nóg w kolanach), na koniec zrób trzy pajacyki😉  

  

Rozruszałeś/łaś się? To zapraszam cię do zabawy ruchowo-naśladowczej 

Czym podróżujemy? 

Rodzice zaproszą  Cię  w podróż, proszę  abyś ruchem pokazywał /ała  pojazd, 

którym będziesz się poruszać.  
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− Wyruszasz domu samochodem –  biegaj, naśladując rękami kręcenie 

kierownicą;  

zatrzymaj się, zostaw samochód na parkingu.  

Wsiadasz do samolotu. Samolot startuje (proszę kucnij),  

unosi się (jeśli masz tylko ochotę biegaj z rozłożonymi rękami) i ląduje (znów 

kucnij).  

Wsiadasz do pociągu   − Dojechałeś/łaś nad piękne jezioro, gdzie wsiadasz 

do kajaka (maszerując, naśladuj proszę rękami ruch wiosłowania). 

Opowiedz, proszę, gdzie dotarłeś/łaś? Co widziałaś podczas tej 

wycieczki?  

Jesteś niesamowitym Podróżnikiem! Brawo😊 !  

Jestem pewna, że ta podróż Cię nieco zmęczyła 😉 Dlatego proszę, rozsiądź 

się wygodnie na dywanie bądź fotelu i wysłuchaj w skupieniu opowiadania E. 

Stadmüller Wakacje 😉 (jestem pewna, że dasz radę😊) 

 

Ilustracje do opowiadania możesz obejrzeć tutaj: 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekia

da/oa_ks_34/mobile/index.html#p=76 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=76
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=76
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E. Stadmüller Wakacje 

 

– Bartek chwalił się, że na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie 

Olek. – Mówił, że będzie się uczył nurkować i dostanie od taty cały potrzebny 

sprzęt. – Zobaczycie, że będziecie się u nas bawić równie dobrze jak on – 

chrząknął dziadzio. – Już moja w tym głowa. Postanowiliśmy z babcią, że 

kupimy wielki dmuchany basen i ustawimy go w ogrodzie. – Hurra! – zawołała 

Ada. – A będę w nim mogła puszczać moje kaczuszki? – Jasne – roześmiała się 

babcia – i kaczuszki, i łódeczki, i co tam sobie wymyślisz. – Szkoda, że w 

ogrodzie nie ma piaskownicy, bo byśmy mieli własną plażę – rozmarzył się 

Olek. – To akurat nie problem – włączył się do rozmowy tato. – Cztery deski 

się znajdą, a sąsiad dziadków, pan Antoni, handluje materiałami 

budowlanymi, więc na pewno chętnie przywiezie parę worków piasku. – I 

będzie plaża! – zawołała Ada. – I huśtawka – dodał dziadzio. – Znalazłem ją na 

strychu. – Tę samą, na której ja się huśtałem? – ożywił się tato. – Tylko nie 

próbuj tego robić, bo moja biedna grusza nie wytrzyma takiego ciężaru – 

przestraszył się dziadzio. – Oj tam, oj tam… – mruknął tato. – To mocne 

drzewo, nawet nie wiesz, ile wytrzymało… – I Bartek mówił jeszcze, że będzie 

zwiedzał jakieś strasznie stare budowle – przypomniał sobie Olek. – Stare 

budowle, powiadasz – dziadek uśmiechnął się tajemniczo. – Ciekaw jestem, 

czy on widział kiedyś studnię z prawdziwym żurawiem. – Takim żywym 
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żurawiem? – zdziwiła się Ada. – Tak nazywało się urządzenie, którym bardzo 

dawno temu wyciągano wodę ze studni – wyjaśniła wnuczce babcia. – Tam, 

gdzie wybierzemy się na wycieczkę, można zobaczyć prawdziwe chaty kryte 

strzechą, poletka lnu, stary wiatrak i drabiniasty wóz – taki, jakim jeździł 

jeszcze mój dziadek. – W sąsiedniej wsi powstał skansen – wyjaśniła mamie 

babcia. – I naprawdę jest w nim co zobaczyć. – Chciałbym, żeby te wakacje już 

się zaczęły – westchnął Olek. – I nic nie szkodzi, że nie pojadę do Grecji – dodał 

po chwili.   

Brawo! 

Wiedziałam, że dasz radę wysłuchać całego opowiadania w skupieniu! 

😊 

Teraz, proszę wysłuchaj kilku pytań, dotyczących opowiadania 😊 – 

jeśli będziesz mieć problem z odpowiedzią na któreś z pytań – 

spokojnie – jestem pewna, że rodzice  Ci pomogą😊 

 Dokąd Bartek pojedzie na wakacje?  

 Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek?  

 Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi? 

 Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje? – Czym można 

podróżować w czasie wakacji?  

Dziękuję Ci za Twoje zaangażowanie życzę dobrego dnia😊 

Jeszcze raz życzę Ci bajecznego dnia! Świętuj i baw się najlepiej, 

jak tylko można😊! 

Do jutra! 

 

 

02.06.2020 – wtorek 

Temat dnia: Miło spędzam czas 

 

Na początku zajęć przypomnij sobie wierszyk  z pokazywaniem dzięki, 

któremu łatwiej się wyciszysz i skupisz😊 
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Na pewno doskonale go pamiętasz!  

„Małe rączki sobie klaszczą, czasem także się pogłaszczą i w „kolanka 

zastukają, no i dzieciom pomachają! 

Zapraszam Cię teraz do zabawy – rysowanie linii 😊 

Potrzebne Ci będą: 

 Kartka,  

 Ołówek   

Proszę, rysuj góry według instrukcji mamy lub taty, zaczynając od dołu kartki 

(np. lekko w górę, lekko w dół itp.). 

Powodzenia! 😊 

Jestem pewna, że piękne góry powstały Ci na kartce! Brawo! 😊 

To dużym i szybkim skokiem wskakujemy w kolejną zabawę tym razem będzie 

to ćwiczenie słuchowe Co to za słowo?  

Mama lub tata dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-pe-lusz, chus-tecz-

ka, czap-ka, a Twoim zadaniem jest powiedzieć całe słowo (potem możecie 

spróbować zrobić zamianę😉) Powodzenia! 

Bardzo dobrze sobie poradziłeś/łaś z tym zadaniem 😊  

Jestem z Ciebie dumna! 

 

Proponuję zabawę przy piosence „Jeśli jesteś wesoły”, wsłuchując się w słowa 

piosenki, proszę poruszaj się do rytmu😊  

 

Piosenkę można odtworzyć/pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWD

vaqP 

Mam nadzieję, że zabawa podobała Ci się😊  

https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP
https://drive.google.com/open?id=1Qx1uEGikmrHgdRIfeITJVeMtApWDvaqP
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Po ruchowej zabawie zapraszam do zabawy plastycznej Nad jeziorem.  

Potrzebne Ci będą : 

 niebieskie koło z papieru kolorowego, 

 nożyczki, 

 klej, 

 kredki, 

 kartka, 

 gazety.  

Proszę, przyklej koło na środku kartki. Następnie z gazet wytnij dowolne 

elementy, które mogą znajdować się nad jeziorem (rodzice na pewno 

pomogą😊) . Oczywiście możesz dorysować „coś swojego” 😉 Dorysuj 

słońce, chmury, rośliny a może też jakieś zwierzę tam będą? 

Praca gotowa? Proszę, opowiedz mamie lub tacie, o swojej pracy😊  

Opisz, co narysowałeś/łaś, co przykleiłeś/łaś 😊  

Jeśli masz taką, możliwość proszę prześlij mi zdjęcie swojej pracy😊 

Chętnie zobaczę Twoje postępy! 😊 

Teraz proszę abyś wstał/ała i rozpoczniemy „zabawę w kolory” 

Możesz biegać po pokoju a mama lub tata klaszcze rytmicznie. Gdy usłyszysz 

dłuższą przerwę a następnie uderzy w dłonie cztery razy wolno – masz za 

zadanie dotknąć w pokoju czegoś w kolorze zielonym. Powodzenia! Następnie 

rodzice mogą wybrać inny kolor jako ten „poszukiwany” itd. 😊 

Brawo! Ale szybko biegasz – super!  

 

Na koniec zajęć zapraszam Cię – usiądź, proszę wygodnie przy biurku 

bądź stoliku i wykonaj zadanie z karty pracy: 
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Kartę pracy można pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

Jeśli nie masz możliwości wydruku tej karty – nic się nie martw😊 

opowiedz po porostu rodzicom, który przedmiot w danym szeregu nie 

pasuje do pozostałych 😊 Powodzenia!  

 

Brawo! Choć nie były to łatwe zadania!  Zrobiłeś/łaś to genialnie😊  

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach, 

radzisz sobie z nimi świetnie!  

Ciekawego dnia! I do jutra😊 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf
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