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 TEMAT: Wakacje z Panem Jezusem 

   Narysuj swoje wakacje z JEZUSEM 

 

Temat: Nad wodą 

 

1. Dziś proponuję Wam ćwiczenia z gąbkami do kąpieli.  

 

Część wstępna  

 

1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kto umie słuchać”. Dzieci poruszają się po 

pokoju, (ogródku) podrzucając i łapiąc gąbki. Na klaśnięcie lub dźwięk 

dostępnego instrumentu zatrzymują się i stoją bez ruchu. Zabawę powtarzamy 

3x. 

 

2.Zabawa „Świetnie liczę”. Siad skrzyżny. Dzieci podrzucają gąbkę tyle razy ile 

usłyszały klaśnięć lub dźwięków dostępnego instrumentu.  

 

3.Zabawa „Cicho - głośno”. Przy głośnych dźwiękach instrumentu dzieci 

maszerują z gąbkami położonymi na głowach. Przy cichych dźwiękach chodzą 

w przysiadzie. 

 

 Część główna 

 

1. Rzut gąbki w górę i przed chwytem klaśnięcie w dłonie lub wykonanie obrotu 

dookoła siebie.  

2. W staniu rozkrocznym rzut gąbki między nogami w tył ponad siebie, tak aby 

przeleciała w przód ponad głową.  

3. Rzut gąbki do celu – pojemnika.  

4. Podskoki obunóż z gąbką między kolanami, tak aby jej nie zgubić.  



5. Leżenie tyłem, nogi zgięte w kolanach, między stopami gąbka, stopy 

wzniesione w górę i częścią podeszwową skierowane do sufitu, a na nich gąbka 

- prostowanie i zginanie nóg tak, aby gąbka nie spadła.  

6. Skoki przez gąbki.  

7. „Raki”. Chodzenie w podporze tyłem naokoło gąbki. 

 8. W siadzie unoszenie gąbki stopami.  

 

Część końcowa  

 

1. Marsz z gąbką na głowie.  

2. Leżenie tyłem, gąbka na klatce piersiowej -słuchanie ulubionej muzyki 

relaksacyjnej. 

2.To jest kontur mapy Polski, wczoraj dowiedziałeś się gdzie leżą gór , a 

dzisiaj dowiemy się gdzie jest polskie morze i jak się nazywa 

 

                      Morze Bałtyckie  

 

 

3.“Wyprawa statkiem” – (Rodzic kapitan, dziecko załoga). 

Stajemy w pokoju i udajemy że jesteśmy na statku Kapitan snuje cichutko opowieść. 
A my  musimy wykonać wszystkie polecenia: 

(rufa, prawa burta, lewa burta, dziób – pojęcia te należy dzieciom wcześniej 
wyjaśnić) 



 – Kapitan woła „na prawą burtę” – dzieci biegną na prawą stronę pokoju, 

-Kapitan woła „na lewą burtę” – dzieci biegną na lewą stronę pokoju, 

-Kapitan woła „na rufę” – dzieci biegną na koniec pokoju, 

-Kapitan woła „na dziób” – dzieci biegną na początek pokoju. 

Teraz naśladujmy  odgłosy: silnie wiejącego wiatru. Po chwili wszystko ustaje ( 
cisza), statek dopływa do brzegu. Wyciągamy lornetki i wypatrujemy skrzyni skarbów 

o tam coś widzę to chyba nasz skarb, sprawdźmy co jest w środku . Znajdujemy 
fotografię morza 

 

Pamiętajcie !!!! 

Będąc na wakacjach nad morzem musimy: 

Korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych. 

-Pływamy w morzu tylko pod opieką dorosłych. 

– Chronimy oczy i głowę przed słońcem. 

-Wędrujemy po piasku tylko w butach. 

-Nie oddalamy się od opiekuna, mamy, taty. 

 

4.„Tacki z piaskiem” – zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem tacek z 

piaskiem do rysowania. Dzieci wykonują rysunki według własnego pomysłu – 

palcem, patykiem, drugą stroną kredki. Następnie odwzorowują gotowy obrazek 



na papierze. Mogą także posmarować wybrane elementy obrazka klejem i 

posypać je piaskiem.  

5. Wykonaj proszę zadania 

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.  

 
Karta pracy : 

 

https://przedszkoleakademickie.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karta-pracy-48-Lato.pdf  

 

 

To już wszystko zapraszam jutro! Jaki to będzie dzień? 

 

 

https://przedszkoleakademickie.pl/wp-content/uploads/2020/06/Karta-pracy-48-Lato.pdf

