
Temat  tygodnia: „DO WIDZENIA, PRZEDSZKOLE”.  

24.VI. 2020 rok (środa) „Co zabierzemy na wakacje?”. 

„Zrób tyle, ile pokażę” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. 

Rodzic ma przygotowane kartoniki z kropkami 1 – 9. Dziecko porusza się po pokoju zgodnie z 

rytmem muzyki. Gdy muzyka milknie, rodzic pokazuje dowolny kartonik. Dziecko głośno liczy 

kropki i robi tyle pajacyków (przysiadów, podskoków, skłonów itp.), ile jest kropek na 

kartoniku. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

„Co zabierzemy na wakacje?” – rozwiązanie zagadek. 

Rodzic czyta treść zagadki. Dziecko podaje rozwiązanie, dzieli dany wyraz na sylaby, wyróżnia 

pierwszą i ostatnią głoskę, układa zdanie z tym wyrazem, z jednoczesnym liczeniem ilości 

wyrazów w tym zdaniu (dla ułatwienia może układać patyczki, fasolki itp.). 

Każdy uczeń go posiada, 

Zeszyty do niego wkłada. 

Także w górach albo w lesie 

Na swych plecach z chęcią niesie.   (plecak) 

Pokonuje morskie fale, 

Silnik niepotrzebny wcale. 

Łódka z żaglem jest to taka. 

Bardzo piękna. Zgadnij, jaka?   (żaglówka) 

To są buty specjalne, na specjalne drogi. 

Na jesienne deszczyki, na wiosenne roztopy. 

Nie są to trzewiki, nie są to bambosze. 

To są niezawodne, gumowe…(kalosze) 

Choć ma igłę – nie szyje, 

Choć ma szybkę – nie szybuje. 

Choć ma wskazówki – nie godzinę, 

Lecz drogę wskazuje.   (kompas) 

Domek z materiału. Łatwo go zbudować. 

Trochę linek. Już można się schować.   (namiot) 

 

„Do basenu” – zabawa bieżna. 

Rodzic rozkłada na podłodze kilka kartek z gazet (to będą baseny). Dziecko biega ostrożnie 

pomiędzy gazetami. Na hasło: Do basenu! dziecko staje na najbliższej kartce z gazety. 

Zabawę powtarzamy kolka razy. 

 

„Co zabierzemy na wakacje?” – zabawa dydaktyczna. 



Dziecko ogląda obrazki, mówi co one przedstawiają, dzieli te wyrazy na sylaby, nazywa 

pierwsze głoski, następnie odpowiada na powyższe pytanie: co zabierzemy na wakacje? 

 

             

 

               

                        



                    

 

 

Co spakować na wakacje? Lista 10 rzeczy, które warto zabrać na urlop (dla rodziców) 

• Dokumenty. ... 

• Apteczka. ... 

• Telefon i ładowarka. ... 

• Nakrycie głowy. ... 

• Kremy z filtrem i okulary przeciwsłoneczne. ... 

• Kosmetyczka w wersji mini. ... 

• Odpowiednie ubrania (w rozsądnej ilości!) ... 

• Kurtka przeciwdeszczowa. 

 

Praca z kartą pracy 4 str 30 (oraz następna) – rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności 

przeliczania i logicznego m myślenia. 

Dziecko przelicza elementy określonej kategorii. Rysuje znaki zgodnie ze wzorem. 

 

„Letnia  kolorowanka” – praca z wycinanki (karta nr 49). 

Dziecko opowie co przedstawia obrazek, następnie starannie go pokoloruje. 

 

 

 

 

 

 

 


