
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci!  

Witamy wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Oto kolejna porcja zadao i zabaw dla Was – 

oczywiście są to propozycje dla chętnych!  

Miłej zabawy! 

08.06.2020 – poniedziałek 

1. „Wioślarze” – zabawa rozwijająca umiejętnośd rozróżniania praw-lewa. 

Rodzic zakłada dziecku na prawą rękę gumkę-frotkę i mówi: To jest Twoja prawa ręka, po 

czym wskazuje na lewą i mówi: To jest Twoja lewa ręka. Dziecko wspólnie z rodzicem siada 

na podłodze jeden za drugim. Ich ręce to wiosła. Zadaniem dziecka i rodzica jest wiosłowad 

zgodnie z rytmem wypowiadanym przez sternika (rodzica), np. prawa, prawa, lewa/lewa, 

prawa, prawa. Na początku prowadzący mówi bardzo wolno i prezentuje ruchy, z czasem 

przyspiesza. 

2. „Wycieczka” – zapoznanie dziecka ze słowami i melodią piosenki (sł. Tomasz Świder 

Webster Jahbestin,  wok. Katarzyna Godzisz).  

Omówienie treści utworu. Poruszanie się na wiele sposobów – zabawa naśladowcza do 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8 

3. „Co pływa, lata i jeździ?” – zabawa dydaktyczna. 

Rodzic układa na dywanie duże kartki papieru symbolizujące wodę-niebieski, powietrze-

biały, ziemię-brązowy. Dziecko losuje z koszyka kartonik i podaje nazwę, po czym umieszcza 

go na odpowiednim arkuszu . Zabawa trwa do wyczerpania obrazków. Podział nazw 

obrazków na sylaby. 

(Załącznik nr 1 „Co pływa, lata, jeździ-obrazki”) 

4. „Co słychad?” – rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.  

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4 

5. Dwiczenia grafomotoryczne – popraw po śladzie i pokoloruj według kodu. 

(Załącznik nr 2 „Dwiczenia grafomotoryczne”) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8
https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4


 09.06.2020 - wtorek 

1. „Dzieo dobry” – zabawa powitalna. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU 

2. „Letnie zagadki” – zabawa dydaktyczna. 

Rozwijanie umiejętności wiązania opisu słownego z przedmiotem. 

1. To zjawisko latem zaobserwujesz, 

Gdy podczas deszczu słoneczko poczujesz. 

Siedem kolorów pojawi się na niebie, 

Gdy słooce z deszczem ocierają się o siebie. (tęcza) 

2. Ognista kula, która na niebie świeci 

Co dzieo rano budzi dorosłych i dzieci. 

Jego promienie ciepło nam dają, 

A w lecie ciała nasze opalają. (słooce) 

3. Latem ich smaków nie zdołasz policzyd, 

Budki z nimi znajdziesz w całej okolicy. 

Są na patyku, w kubeczku czy też w rożku 

Zimne i słodkie, liżemy je po troszku. (lody) 

4. Zakładasz je na stopy, gdy po plaży spacerujesz, 

Swobodnie i wygodnie się w nich czujesz. 

Gdy chodzisz, o piętę twoją uderzają 

I gdy się przysłuchasz, śmieszne dźwięki wydają. (klapki) 

5. Do kąpieli w basenie i w morzu bardzo się przydaje 

Okrycie pewnym częściom ciała daje. 

Jest lekki, kolorowy i wygodny 

Latem zawsze bardzo modny. (strój kąpielowy) 

6. Gdy na wakacje wyjeżdżasz, miej je zawsze ze sobą 

Są nie tylko letnią twarzy ozdobą, 

 Ale przed promieniami słonecznymi twoje oczy ochronią, 

Przed wiatrem i piaskiem także osłonią. (okulary przeciwsłoneczne). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU


3. „Który z kolei” – zabawa matematyczna. 

Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach zadaniowych. 

Rodzic prosi dziecko, aby przeliczyło ilustracje w aspekcie porządkowym.  

 

4. „Bezpieczeostwo na wakacjach” – zabawa z wykorzystaniem ilustracji. 

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje. Następnie odczytuje wybraną zasadę. Dziecko próbuje 

ustalid, do którego obrazka ona pasuje. Wybiera ilustrację i odkłada.  

(Załącznik nr 3 „Bezpieczeostwo na wakacjach”) 

5. „Bezpieczne i niebezpieczne zachowania” – zabawa ruchowa. 

Rodzic rozkłada na dywanie kartki w kolorze zielonym i czerwonym. Kolor zielony to 

zachowanie bezpieczne, a kolor czerwony zachowanie niebezpieczne. Dziecko biega między 

nimi, kiedy słyszy muzykę. Kiedy muzyka milknie, dziecko zatrzymuje się, a rodzic opisuje 

dowolne zachowanie w czasie letnich aktywności, Przed jazdą samochodem zapinamy pasy. 

Dziecko próbuje określid, czy dane zachowanie jest bezpieczne, czy nie i wskakuje na kartkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

10.06.2020 - środa 

1. „Duży i mały skok” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

2. „Wakacyjna przygoda” – wysłuchanie opowiadania Agnieszki Borowieckiej i rozmowa 

inspirowana treścią . 

W pierwszy dzieo wakacji Błażej i Milenka mieli jechad z rodzicami do dziadków 

na wieś. Od kilku dni odbywało się wielkie pakowanie, żeby przypadkiem niczego nie 

zapomnied. Dzieci wybierały swoje ulubione zabawki, mama kompletowała ubrania na 

wyjazd dla całej rodziny, a tata upychał to wszystko w walizkach. 

– Tato, jeszcze miś – upomniała się Milenka o swoją ulubioną maskotkę, 

siedząc na walizce, aby tata mógł ją jakoś domknąd. 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


– Miś już się nie zmieści – oznajmił tata. – Będziesz musiała trzymad go na kolankach. 

Wszyscy bardzo się cieszyli na ten wyjazd i ponaglali tatę, by jak najszybciej poszedł po 

samochód. Tata wziął już nawet ze sobą jedną walizkę, by później było mniej noszenia, lecz 

po piętnastu minutach wrócił z tym samym bagażem w ręku i z bardzo smutną miną. 

– Auto się popsuło – oznajmił od progu. To była najgorsza rzecz, jaka tylko mogła się 

wydarzyd tego dnia. Awaria okazała się na tyle poważna, że pan mechanik odholował 

samochód do warsztatu i zapowiedział, że naprawa potrwa co najmniej tydzieo. Mama od 

razu zatelefonowała do babci z wiadomością, że ich przyjazd się opóźni, a Błażej strasznie się 

popłakał. Zresztą wszystkim było bardzo przykro z tego powodu. Lecz już następnego dnia 

mama obudziła dzieci bardzo wcześnie rano, gdyż miała dla nich dobrą wiadomośd. 

Wieczorem wpadli z tatą na pomysł, że pojadą do dziadków pociągiem. Wszystkie rzeczy 

przepakowali w nocy do plecaków, które stały teraz w przedpokoju, i po szybkim śniadaniu 

znów byli gotowi do drogi. Błażej i Milenka jeszcze nigdy nie jechali pociągiem, więc ten 

pomysł spodobał im się jeszcze bardziej, niż gdyby zwyczajnie mieli podróżowad autem. 

Podroż pociągiem to była prawdziwa wakacyjna przygoda. Wszystko było nowe i bardzo 

interesujące. Dzieci zajęły miejsca przy oknach i zapisywały w notesach nazwy kolejnych 

stacji, na których zatrzymywał się pociąg. Niektóre z nich były bardzo zabawne, a inne 

strasznie trudne do zapisania. Potem przyszedł pan konduktor, by sprawdzid bilety. Zapytał, 

dokąd jadą, i życzył im miłej podroży. A do tego widoki za oknem były zupełnie 

inne niż te, które widzi się, jadąc samochodem. Pociąg jechał przez gęste lasy, mijał pola, na 

których można było zobaczyd sarny i dzikie zające, a raz nawet wjechał do tunelu i na chwilę 

zrobiło się zupełnie ciemno. Tak, że aż tata musiał włączyd latarkę w telefonie, bo Milenka 

trochę się bała. Kiedy po kilku godzinach dotarli do małego miasteczka, pan konduktor 

pomachał im na do widzenia, zagwizdał gwizdkiem i pociąg odjechał w dalszą drogę. Lecz to 

wcale nie był jeszcze koniec ich podroży. Na dworcu wsiedli w autobus, który zawiózł ich już 

znanymi drogami do miejscowości, gdzie mieszkali dziadkowie. Od przystanku do domu 

babci i dziadka był jeszcze niewielki kawałek, który trzeba było pokonad na piechotę. 

Wszyscy założyli więc na plecy swoje plecaki, Milenka wzięła na rączki swojego misia i 

dziarskim krokiem ruszyli ścieżką na skróty przez las. Wysokie drzewa dawały przyjemny 

cieo. Leśna dróżka doprowadziła ich na skraj wsi, skąd doskonale widzieli już dom babci i 

dziadka. Dziadziuś wyszedł im na spotkanie, a babcia nakryła stół na werandzie, gdzie czekał 

na nich pyszny obiad i kompot z czereśni. 



To była niezapomniana wakacyjna wycieczka. Błażejowi i Milence tak bardzo spodobała się 

podroż pociągiem, że zgodnie stwierdzili, że teraz już tylko w ten sposób będą jeździli do 

dziadków, bo to o niebo lepsze niż jazda autem.  

 Gdzie miała jechad rodzina w pierwszym dniu wakacji? 

 Dlaczego rodzice nagle odwołali wyjazd? 

 Na jaki pomysł wpadli rodzice? 

 Co robiły dzieci w pociągu? 

 Czym jeszcze podróżowała rodzina, by dotrzed do dziadków? 

 Czym wy mieliście okazję podróżowad? 

 Który sposób podróżowania lubicie najbardziej? 

 Który, waszym zdaniem, sposób jest najwygodniejszy i najciekawszy? 

3. „Rodzinna podróż” – praca plastyczna wykonana metodą collage. 

Wycinanie z różnych czasopism elementów potrzebnych do wykonania pracy plastycznej. 

Naklejanie na kartkę szarego papieru. Uzupełnianie brakujących elementów kredkami, 

flamastrami. 

4. Posłuchajcie i pobawcie się przy piosence Pana Miłosza „Maszynista Zuch” 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

12.06.2020 – piątek 

1. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu” – propozycje dwiczeo  ruchowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-

%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho 

2. „Pakujemy się nad morze” – zabawa  matematyczna. 

Dziecko kolejno losuje kartoniki (aż do wyczerpania). Rodzic ma obrazek słooca, zaczyna 

zabawę. Układa kartonik na podłodze i mówi, czego potrzebuje (wyblakły obrazek to 

przedmiot, którego szuka), np. Szukam jednego parasola.  Dziecko posiadając opisywany 

przedmiot, dokłada swój kartonik do poprzedniego.  

(Załącznik nr 4 „Pakujemy się na wakacje”) 

3. „Nadmorski skarb” – dwiczenia pamięci krótkotrwałej. 

Dziecko siada za rodzicem, aby mied przed sobą plecy mamy lub taty. 

Wspólnie z rodzicem recytują rymowankę i wykonują odpowiednie ruchy. 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho


„Nadmorski skarb”  (Natalia Łasocha) 

Przeczesuję plażę 

dzieci drapią delikatnie plecy szeroko rozstawionymi palcami, 

od góry do dołu, od lewej do prawej 

i cały czas marzę, 

by odnaleźd w piasku 

palcem wskazującym rysują spiralę na środku pleców 

o niezwykłym blasku 

drogocenny skarb. 

I już mam… dwa patyki. 

rysują dwie pionowe kreski 

Przeczesuję plażę… 

Następnie zamieniają się rolami i powtarzają całą rymowankę. Na 

koocu rodzic dodaje do poprzedniego skarbu kolejny, np. trzy muszelki 

/ cztery piórka / pięd bursztynów / sześd kamyków. Przy każdym powtórzeniu dziecko 

próbuje  samo wymienid nazwy wszystkich skarbów, które pojawiły się wcześniej. 

4. „Niezwykła podróż” – zestaw dwiczeo gimnastycznych w formie toru  przeszkód. 

Pomoce: tunel animacyjny; gruby sznurek; krążki; pachołki; ławka; duża obręcz; worek 

z materiału 

Rodzic przygotowuje tor przeszkód. Dziecko przechodzi trasę. Może to zrobid kilka razy. 

W tunelu – dziecko pokonuje na czworakach tunel animacyjny (jeśli rodzic  nie posiada 

tunelu, ustawia w dwóch rzędach krzesła zwrócone do siebie oparciem i przykrywa 

je chustą lub dużym kocem). 

Nad przepaścią – dziecko przechodzi po rozłożonym grubym sznurku, starając się nie stracid 

równowagi. 

Przez rzekę – przeskakuje z krążka („kamienia”) na krążek („kamieo”), tak aby nie wpaśd 

„do rzeki”. 

Przez las – pokonuje slalom między pachołkami – „drzewami”. 

Po zwalonym pniu – przesuwa się po ławeczce, leżąc przodem. 

Na polanie – wchodzi do worka i skacze wokół obręczy. 

5. „Statek na morzu” – wykonanie pracy plastycznej według wzoru. 



 

6. „Łódka na morzu” – dwiczenia oddechowe.  

Wspólne wykonanie łódki z cienkiego papieru, następnie dmuchanie tak, aby łódka „płynęła” 

do przodu. Dodatkowo można stworzyd na kartce wodę dla łódki, malując kartkę np. 

niebieską farbą.  

Jak wykonad łódkę z papieru?  

https://www.youtube.com/watch?v=80H-VmvxW74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80H-VmvxW74


Załącznik nr 1  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Załącznik nr 2 - „Dwiczenia grafomotoryczne” 

 



 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 



 

 

 



 


