
30.VI. 2020 rok (wtorek) „Wyjeżdżamy na wakacje”. 

Bajkoterapia - słuchanie bajki czytanej przez rodzica. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wypowiadanie się na temat treści bajki. 

 

„Czym jedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka. 

Rodzic czyta zagadki, dziecko podaje rozwiązanie. 

Składa się z wagonów i lokomotywy, 

Podróż nim to prawie same pozytywy. 

Bezpieczny i szybki, gdy po torach gna. 

Każdy z was na pewno już odpowiedź zna.   (pociąg) 

Pojazd, co ma cztery koła, 

Długą drogę przebyć zdoła. 

Co zapewnia nam wygodę, 

nazywamy …   (samochodem) 

To maszyna do latania. 

Śmigło silnik uruchamia. 

Skrzydła niosą go po niebie. 

Co to jest? Ja pytam Ciebie?   (samolot) 

Mknie przez miasto i jest duży, 

Pasażerom swoim służy. 

Skasuj bilet kiedy wsiądziesz, 

będzie miejsce, to usiądziesz. 

Jeszcze tylko podpowiadam, 

każdy numer swój posiada.   (autobus) 

Na siodełku sobie siedzisz, no i pedałujesz, 

Dzięki niemu długi dystans szybko pokonujesz. 

Możesz jeździć nim po górach oraz po ulicy, 

Umieszczamy na nim dzwonek – gdzieś na kierownicy.   (rower) 

 

„Jadą pojazdy” – zabawa bieżna. 

Rodzic wyznacza trasę (np. taśmą), którą będą pokonywały pojazdy. Na hasło: Jedzie 

samochód! – dziecko pokonuje wyznaczona trasę, biegnąc i ustawiając ręce, jakby trzymało 

kierownicę samochodu. Na hasło: Rower! – biegnie, podnosząc wysoko kolana. Na hasło: 

Samolot! – startuje z przysiadu, ręce unosi szeroko w bok, biegnie i ląduje do przysiadu. Na 

hasło: Pociąg! – tworzy pociąg z rodzicem jeden za drugim i biegną powoli. 

 

„Czapka na wakacje” –  wykonanie czapki techniką orgiami. 



Dziecko składa kartkę papieru i tworzy samolot wykorzystując technikę 

orgiami.Kształtowanie umiejętności składania papieru według załączonej instrukcji. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=ksXUKOcpo78 

 

„Wakacyjne rady” – słuchanie wiersza Wiery Badalskiej, przypomnienie dziecku 

najważniejszych rad na wakacje.  

Głowa nie jest od parady 

I służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

Kiedy słońce pali. 

Płynie w rzece woda, 

Chodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj. 

Jagody nieznane 

Gdy zobaczysz w borze, 

Nie zrywaj! Nie zjadaj, 

Bo zatruć się możesz. 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

 Nie wkładaj do koszyka. 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę, 

Dobrze buty wkładaj! 

Rozmowa kierowana pytaniami rodzica: Jakich rad udzieliła nam autorka wiersza? 

Ustalenie zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie wyjazdów wakacyjnych: 

• Należy osłaniać głowę przed słońcem i zakładać kapelusz, czapkę lub chustkę 

• Należy chronić skórę przed nadmiernym słońcem kremem do opalania i oczy 

okularami przeciwsłonecznymi 

• Kąpać się można tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych, w obecności 

ratownika 

• Na łódkach, rowerach wodnych i kajakach można pływać tylko pod opieką dorosłych 

• Nie wolno zrywać i  jeść nieznanych roślin 

• Na wycieczki, np. w góry, do lasu, należy zakładać wygodne buty. 

 

„Dyktando graficzne-Lato” – zabawa dydaktyczna. Wykonywanie poleceń rodzica. 



Dziecko dostaje kartkę formatu A4 i komplet kredek. Kartka jest przyklejona taśmą klejącą do 

stolika tak, aby dziecko nie mogło nią manipulować. Rodzic prosi, żeby dziecko wykonywało 

dokładnie to, o co je poprosi: Na środku kartki narysuj kwiatek; Nad kwiatkiem narysuj żółte 

słońce; Obok kwiatka z prawej strony narysuj biedronkę; Obok kwiatka z lewej strony narysuj 

motyla; Z lewej strony słońca narysuj niebieską chmurkę; Z prawej strony słońca narysuj 

różową chmurkę; Na dole kartki narysuj trawę. 

 

„Przyszło lato” – słuchanie piosenki, zabawa ruchowa na jej tle według własnego pomysłu. 

Rozwijanie słuchu muzycznego oraz pomysłowości. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 

Dziękuję bardzo rodzicom za trud i zaangażowanie, które 

włożyliście Państwo w zdalne nauczanie. Dziękuję również 

za rozmowy oraz każde miłe słowo. 

 

Wszystkim dzieciom z grupy „Króliczki”  

oraz ich rodzicom 

życzę 

udanych i bezpiecznych wakacji. 

Do zobaczenia (mam nadzieję) 

we wrześniu. 

Pozdrawiam serdecznie. 

Pani Ewa. 
 

 


