
Czerwiec, tydzień 2 Wakacyjne podróże  

Dzień 3  Lato na wakacjach 09.06.2020r. 

Przebieg dnia I • Karta pracy, cz. 4, s. 62. Słuchanie, dokąd podróżują ludzie 

podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok obrazków środków lokomocji 

obrazków odpowiednich miejsc. 

• Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu wakacje. Litery, obrazki, małe kartki, 

duży karton, wyraz wakacje. N. umieszcza na środku dużego kartonu wyraz 

wakacje. Dzieci podają skojarzenia i rysują je na małych kartkach lub układają 

odpowiednie wyrazy. Następnie N. umieszcza je wokół wyrazu wakacje, 

tworząc mapę skojarzeń.  

• Ćwiczenia poranne – zestaw nr 38 (przewodnik, cz. 5, s. 125).  

II Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Lato na wakacjach.  

• Ćwiczenia ruchowe rozwijające aparat ruchu. Dowolny instrument muzyczny. 

N. wykonuje akompaniament na dowolnie wybranym instrumencie. Dzieci 

maszerują w rozsypce, wykonują przeskoki z nogi na nogę, biegają drobnymi 

krokami. Na przerwę w grze zamieniają się w łabędzie. Naprężają i wyciągają 

szyje, spoglądają w różne strony. Kiedy usłyszą mocny dźwięk instrumentu, 

wykonują drobnymi krokami obrót wokół siebie.  

 • Utrwalanie umiejętności taktowania w metrum czterodzielnym. Łączenie 

taktowania z marszem.  

 • Zabawa z zastosowaniem piosenki Lato na wakacjach. Ustawienie: dzieci 

stoją w dwóch rzędach, po przeciwnych stronach. Zwrotka I    Dzieci: Idzie lato 

poprzez pola,   w pierwszym rzędzie maszerują bokiem do N., na      środek sali, 

i – w dalszym ciągu maszerując     – formują koło (koło środkowe), roześmiane 

przyszło do nas,   w drugim rzędzie maszerują bokiem do N., na do przedszkola.    

środku sali, w dalszym ciągu maszerując,      przechodzą do koła zewnętrznego, 

Wita lato wszystkie dzieci: „Na wakacje razem ze mną pojedziecie”. Refren: Na 

na na na na na   na dwa, trzy – klaszczą dwa razy, na na na na na na,    unoszą 

ręce w górę i kołyszą nimi z lewej strony      na prawą, już wakacji nadchodzi 

czas!   miarowo klaszczą, Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las, unoszą ręce 

nad głowę, kołyszą nimi: raz w lewą,      raz w prawą stronę, bo wakacji 

nadchodzi czas!   miarowo klaszczą 

• Masażyk Malujemy lato. Dzieci zajmują miejsca na okręgu, jedno za drugim, 

za plecami dziecka siedzącego z przodu. N. recytuje wiersz Bożeny Formy, 

dzieci palcami i dłońmi obrazują go na plecach kolegi.      Dzieci: Świeci słońce,     

wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na      środku pleców, pada deszcz:     



dotykają opuszkami palców różnych miejsc na      plecach, kapu, kap, kapu, kap.    

zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają     w różnych miejscach, A my z 

latem wyruszamy  energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej      strony do 

prawej, zwiedzić świat, zwiedzić świat.   poklepują rozwartymi dłońmi plecy w 

różnych      miejscach, Policzymy drzewa w lesie   dotykają pleców kolejno 

wszystkimi palcami     lewej dłoni i prawej dłoni równocześnie, i kwiaty na łące,    

rysują kontury kwiatów, powitamy tańcem księżyc   masują plecy rozwartymi 

dłońmi, i kochane słońce.    wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią, 

Pobiegniemy wąską dróżką,   stukają, na przemian, opuszkami palców, górskimi 

szlakami,    rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami      wskazującymi, do 

kąpieli w słonym morzu   całą dłonią rysują fale, wszystkich zapraszamy.   

delikatnie szczypią. 

Zajęcia 2. Wspólne wykonanie pracy Wakacyjny pociąg.  

• Zabawa Z jakim miejscem się kojarzą? Obrazki kojarzące się z lasem, 

morzem, górami, łąką, wsią. Dzieci losują obrazki, mówią, co one 

przedstawiają, z jakim miejscem im się kojarzą, np. szyszka, szpilki, sowa, 

jagody, poziomki – las; muszla, piasek, statek, parasol plażowy, latarnia morska 

– morze; plecak, kolejka linowa, szarotka, trapery – góry; kwiaty, pszczoła, 

żaba, motyl – łąka; traktor, kosa, gęsi, krowa – wieś.   

• Zabawa Gdzie chciałbym pojechać na wakacje? Obrazki przedstawiające 

krajobrazy: morski, leśny, górski, wiejski, tamburyn. N. odsłania (umieszczone 

w różnych miejscach sali) obrazki przedstawiające krajobrazy: morski, leśny, 

górski, wiejski. Dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym na 

tamburynie. Na przerwę w grze siadają pod obrazkiem miejsca, do którego 

chciałyby pojechać na wakacje; uzasadniają swój wybór.  

• Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co będę robił podczas wakacji. Dzieci 

naśladują czynności, które można wykonywać podczas letniego wypoczynku. 

Pozostali uczestnicy zabawy odgadują, o jaką czynność chodzi. 

• Karta pracy, cz. 4, s. 62 Kolorowanie na obu kartach wakacyjnego pociągu.   

• Wskazywanie morza, gór na mapie Polski. Mapa fizyczna Polski. Dzieci, 

samodzielnie, wskazują na mapie morze Bałtyk, góry Tatry, jeziora…  

• Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy Wakacyjny pociąg. Napis 

Wakacyjny pociąg, dla każdego dziecka: kartka z bloku technicznego z 

narysowanym na niej prostokątem i dwoma kołami, widokówka z wybranego 

regionu Polski, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą.  



• Wycinanie kół i prostokąta. Malowanie prostokąta na dowolny kolor, a kół – 

na czarno.  Po wyschnięciu przyklejenie widokówki na prostokącie, doklejenie 

kół tak, żeby powstał wagonik. Porządkowanie miejsc pracy.  

• Łączenie wszystkich wagonów na tablicy. N. przygotował lokomotywę, do 

której są przyłączone wagony. N. umieszcza nad pociągiem napis Wakacyjny 

pociąg.  

III • Nauka tańca Miotlarz. Miotła, odtwarzacz CD, nagranie tańca Miotlarz.  

Dzieci stoją pod przeciwległymi ścianami sali w dwóch, różnych liczebnie, 

szeregach. W jednym szeregu znajdują się chłopcy, w drugim – dziewczynki. 

Pomiędzy szeregami stoi chłopiec z miotłą. Melodia A – dzieci w szeregach 

trzymają się pod ręce i nucą melodię, w małym rozkroku kołyszą się na boki. 

Stojący na środku chłopiec zaczyna naśladować miotłą ruchy zamiatania i 

tanecznym krokiem posuwa się do przodu.  

 • Karta pracy, cz. 4, s. 63. Nawlekanie muszelek na nitkę według wzoru  

• Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste? 

 • Ćwiczenia oddechowe. Kawałki bibułki. Dzieci dmuchają na kawałki bibułki 

na przemian – delikatnie, mocno. Ludzie oddychają jednym ze składników 

powietrza – tlenem, a narządem służącym do oddychania są płuca.  

• Zabawy powietrzem. Waga szalkowa, balony – nadmuchany i zwykły, świeca, 

słoik. Ważenie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego. 

Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym słoikiem. 

Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży niewiele i bez niego nic nie 

może się palić. 

 • Sprawdzanie czystości powietrza na placu zabaw i przy ruchliwej ulicy 

Waciki kosmetyczne. Dzieci biorą waciki, wycierają nimi listki nisko rosnących 

drzew i krzewów na placu i przy ruchliwej ulicy. Porównują stopień zabrudzenia 

wacików.  

• Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików. Powietrze jest 

zanieczyszczone, zanieczyszczają je między innymi spaliny pojazdów.  

• Zabawy pod hasłem: Ryby w morzu. Folia, dla każdego dziecka: kolorowa 

piana, pędzelek, kubeczek z wodą, kartka. Dzieci siadają w kręgu na 

krzesełkach. Na przemian wstają i siadają, wywołując wrażenie falowania. 

Następnie malują kolorową pianą (piana z odrobiną ciekłej farby) na stołach 

zabezpieczonych folią. Dzieci malują na zmianę: prawą ręką i lewą ręką.  


