
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 22.06.2020 r -  do 26.06.2020 r. 

 

„Wakacje !” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „W górach” 

 

1.  „Góry to…” – zabawa w skojarzenia. Rodzic prezentuje dziecku mapę fizyczną Polski.  

Rodzic zadaje pytania:  

Czy byłeś/łaś w górach?  

Jak się nazywają góry w Polsce?  

Jak wyglądają góry?  

Czym się od siebie różnią?  

Co można robić w górach?  

Jakie zwierzęta i rośliny można spotkać w górach?  

Jak powinniśmy się zachowywać na szlaku turystycznym?. 

Rodzic pomaga dziecku zlokalizować na mapie góry. 

 

 

 

 



               

 

2. „Góry, nasze góry” – słuchanie wiersza, wytłumaczenie pojęć: hale, baca. 

Góry, nasze góry. Hale, nasze hale.  

Kto was zna tak dobrze, jako my, górale.  

Góry, nasze góry. Wy, wysokie szczyty.  

Kto was przewędrował? Góral rodowity. 

 

Po lekturze wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:  

Kto to jest góral?  

Gdzie według wiersza góral wypasa owce? 



Co to są hale? 

Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach? 

Rodzic  prezentuje napisy: hale, baca, owce, Tatry i wspólnie z dzieckiem ogląda ilustracje. 

 

HALE 

 

BACA 

 



OWCE 

 

TATRY 

 

 



3. „Górski pejzaż” – praca plastyczna (arkusz papieru, pędzle i farby) 

Zadaniem dzieci namalowanie górskiego pejzażu.  

    

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 43 

 

Praca z KP4.43a (pierwsza strona) – wycinanie dwustronnych puzzli, układanie wybranego 

obrazka, naklejanie go na kartce. 

 

 

 Dzień 2 ( wtorek) – „Nad wodą” 

 

1. „Słoneczny łańcuch skojarzeń” – łańcuch skojarzeń.  

Wyjaśniamy, że zabawa polega na tworzeniu łańcucha skojarzeń ( mówimy raz dziecko raz 

rodzic ). Rodzic mówi słowo: słońce i prosi, aby dziecko  powiedziało słowo, które kojarzy mu 

się ze słońcem. Każda następna osoba wypowiada kolejne słowo związane z poprzednim.  

 

2. „Nad morzem”  

(mapa Polski, zdjęcia przedstawiające krajobraz morski, mewy, fale i wiatr ) 



Prezentujemy dziecku na mapie Polski obszar Morza Bałtyckiego. Zachęcamy dziecko do 

podawania nazw państw, które mają dostęp do morza, odczytujemy nazwy polskich rzek, które 

do niego uchodzą.  

 

 

Następnie prezentujemy film przedstawiający krajobraz morski: mewy, fale i wiatr.  

https://www.youtube.com/watch?v=MLtavdqm75I 

Rozmowa z dzieckiem na temat filmu używając słów: mewy, fale, wiatr. 

Następnie zadaniem dziecka jest rozpoznawanie i wyodrębnienie głoski w nagłosie i wygłosie 

słów: mewy, fale, wiatr i ułożenie nowych słów zaczynających się od wyodrębnionych głosek 

(słowa powinny być związane z morzem). Zwracamy uwagę, że w języku polskim nie 

występują wyrazy zaczynające się od głoski y.  

 

3. „Plażowe zagadki” – (miska z piaskiem lub żółty materiał, różne przedmioty – muszelka, 

łopatka, mały statek, ryba… ) 

https://www.youtube.com/watch?v=MLtavdqm75I


Wskazujemy dziecku miskę wypełnioną piaskiem lub żółtym  materiałem i zwracamy uwagę 

na przedmioty, które są pod nim schowane. Wyjaśniamy, na czym będzie polegała zabawa:  

Wiatr wiejący na plaży przykrył piaskiem różne przedmioty. Waszym zadaniem jest odgadnięcie 

za pomocą dotyku, co ukryło się pod piaskiem.  

Następnie dziecko dotyka rzeczy spod piasku lub materiału, odgaduje, co to za przedmiot. 

Dzieli jego nazwę na sylaby i głoski, przelicza je, podaje pierwszą, kolejną i ostatnią głoskę, 

podaje słowo, które się rymuje z daną nazwą, układa zdanie z daną nazwą. 

4. Legenda ,,Dlaczego Bałtyk jest słony?” – swobodne wypowiedzi dzieci na temat 

wysłuchanej legendy i własnych doświadczeń. 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZULxYp8nz0 

 

4. „Zapamiętaj ten wzór” – (sznurek )  

Układamy ze sznurka na dywanie wzór fali. Dziecko chodzi wzdłuż sznurka drobnymi 

kroczkami. Następnie  usuwamy sznurek, a dziecko idzie według zapamiętanego wzoru.  

 

5.  „Morskie memory” – zabawa na spostrzegawczość.  

Dziecko  wskazuje pary obrazków muszli.  

                                  

                   

https://www.youtube.com/watch?v=0ZULxYp8nz0


                   

                           

                                  

 

 

6. Piosenka ,,Gdzieś w głębinach morskich fal” – dowolny tanie dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 

 

7. „Tacki z piaskiem” – zabawy grafomotoryczne  

( tacki z piaskiem, patyki, kredki, kartki A4, klej )  

Dziecko wykonuje rysunek według własnego pomysłu – rysując palcem, patykiem, drugą 

stroną kredki na piasku wysypanym na tacy. Następnie odwzorowuje powstały obrazek na 

papierze. Może także posmarować wybrane elementy obrazka klejem i posypać je piaskiem.  

  

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 44 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg


 

Praca z KP4.44a – łączenie liczb od najmniejszej do największej, rysowanie rybek według 

instrukcji, zapisywanie i obliczanie działania.  

Praca z KP4.44b – podawanie nazw obrazków, dzielenie nazw na sylaby, pisanie sylab po 

śladzie, dopisywanie brakujących sylab. 

 

 Dzień 3 ( środa ) – „Bezpieczne wakacje” 

 

1.„Wakacyjne rady” – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.  

Rodzic mówi: Żeby wakacje były przyjemne i bezpieczne, musisz zachowywać się w 

odpowiedni sposób. Posłuchaj wiersza z wakacyjnymi radami i postaraj się je zapamiętać. 

Głowa nie jest od parady,  

służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj,  

kiedy słońce pali.  

Płynie w rzece woda  

chłodna, 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 go do koszyka.  

Biegać boso jest przyjemnie,  

ale ważna rada: –  

idąc na wycieczkę pieszą  

dobre buty wkładaj! 

Po lekturze wiersza rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego treści. Prosi o wymienienie i 

omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dziecko notuje je w dostępny sposób 

(rysuje lub pisze), po skończeniu proponuje i notuje inne wakacyjne rady. 

2. „Przestrzegaj zasad” – rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. 

Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997.  

 

 

Po przypomnieniu numerów alarmowych, rodzic omawia z dzieckiem 8 zasad bezpiecznych 

wakacji 



 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 45 i 48 

 

Praca z KP4.45a – podawanie nazw przedmiotów i zwierzęcia na obrazkach, wpisywanie liter 

do właściwych okienek, odczytywanie hasła.   

Praca z KP4.45b – poruszanie się po planszy zgodnie z kodem, rozmowa na temat miejsc 

przedstawionych na zdjęciach.  

Praca z KP4.48 – kącik grafomotoryczny, pisanie wyrazów po śladzie, łączenie wyrazów z 

obrazkami, wyjaśnianie wieloznaczności podanych wyrazów. 

 

 Dzień 4 ( czwartek ) – „Moi przyjaciele” 

 

1. „Mój przyjaciel” – rozmowa na temat przyjaciół, próba określania, kto to jest przyjaciel.  

Rodzic zadaje pytania naprowadzające:  



Kogo nazywamy przyjacielem?  

Czym przyjaciel różni się od kolegi?  

Jak powinien się zachowywać przyjaciel?  

Co to znaczy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie?  

Czy Ty masz przyjaciela?  

Następnie dziecko kończy zdanie: Mój przyjaciel jest… – starają się dodać jak najwięcej 

określeń. 

2. „Rekin i krab” – zabawa ruchowa orientacyjna.  

Rodzic układa na podłodze linię ze skakanek lub sznurków. Umawia się z dzieckiem , że z 

jednej strony linii jest morze, z drugiej – piasek. Na hasło rodzica.: krab! Dziecko musi uciec z 

piasku przed krabem – przeskoczyć na morze. Na hasło rekin! Dziecko ucieka z morza na 

piasek. Rodzic podaje hasła coraz szybciej, może je przeplatać innymi hasłami dla zmylenia.  

3. „Lato na dywanie”- wysłuchanie piosenki, przypomnienie słów i melodii piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 46 

 

 

Praca z KP4.46a – czytanie zdań, rysowanie lodów, wykonywanie obliczeń, łączenie podpisów 

z właściwymi obrazkami.  

Praca z KP4.46b – podawanie nazw przedmiotów na ilustracjach, wyszukiwanie nazw w 

wykreślance. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


 Dzień 5 ( piątek ) – „Wakacje ” 

 

1. „Zakończenie roku” – rodzic przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat 

kończącego się roku przedszkolnego:  

Co najbardziej utkwiło Tobie w pamięci z tego roku, który minął?  

Z kim najbardziej lubiłeś/łaś się bawić?  

Czego się nauczyłaś/łeś w tym roku?  

Dokąd pójdziesz po wakacjach?  

Czym szkoła różni się od przedszkola?  

Ważne, by rodzic budował w dziecku pozytywne skojarzenie ze szkołą, zachęcał do 

podtrzymywania przedszkolnych znajomości. 

2. „Lato wreszcie! – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści. 

Już walizki w bagażniku,  

torba, plecak, pięć koszyków…  

Czy na pewno wszystko mamy?!  

Bo za chwilę wyjeżdżamy!  

Tata już przy kierownicy,  

denerwuje się i krzyczy.  

Szkoda przecież każdej chwili!  

– Jedźmy w końcu, moi mili! 

Lato, lato, lato wreszcie  

Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Wszyscy więc wsiadają prędko: 

Dziadek Władek z wielką wędką,  



Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,  

Mama (niosąc stos kanapek),  

Moja siostra z parasolką  

i braciszek z deskorolką, 

potem ja z piłkami dwiema…  

lecz już dla mnie miejsca nie ma!  

Lato, lato, lato wreszcie,  

Czy będziemy siedzieć w mieście?  

Tata mówi: – Nie ma strachu,  

jeszcze miejsce jest na dachu.  

Więc mi trochę zrzedła minka:  

– Ja na dachu? Ja… dziewczynka?  

Tata tylko kręci głową:  

– Cóż za pomysł, daję słowo?!  

Oj! Córeczko moja mała,  

coś ty sobie ubzdurała? 

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Już na dachu stos bagaży,  

a ja uśmiech mam na twarzy.  

Siedzę sobie obok mamy,  

no i wreszcie wyjeżdżamy!  

Słońce nam wskazuje drogę  



– już doczekać się nie mogę!  

Wiem, że w dali na nas czeka  

Las szumiący, łąka, rzeka…  

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

Po lekturze wiersza rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego treści:  

O czym jest wiersz?  

Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza?  

Co ze sobą zabierają?  

Jakie masz plany na wakacje?  

Jak będziesz spędzać czas na wakacjach? 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 47 i 48 

 

 

Praca z KP4.47a – rozwiązywanie rebusów i rysowanie po śladzie i według instrukcji.  

Praca z KP4.47b – rysowanie wakacyjnych planów.  

Praca z KP4.48b (druga strona) – kącik grafomotoryczny, łączenie liczb od najmniejszej do 

największej, kolorowanie liter, odczytywanie napisu 

 

 



           

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

