
Temat dnia to: W GÓRACH I NAD MORZEM. 

W tym tygodniu będziemy mówić o wakacjach. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 40 (wg B. Formy):  
• „Delikatnie” – lekki bieg za rodzicem w dowolnych kierunkach.   

• „W górę i w dół” – dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. Stają w lekkim rozkroku. 

Na raz powoli unoszą ręce i robią głęboki wdech, a na dwa swobodnie je opuszczają i 

robią wydech.  

• „Hop, hop!” – w rytm bębenka/klaskania dzieci miarowo przeskakują z jednej nogi na 

drugą i równocześnie klaszczą.  

• „Swobodnie” – w swobodnym zwisie tułowia dzieci naprzemiennie dotykają lewą ręką 

prawej stopy, następnie prawą ręką lewej stopy.  

2. Praca z KP4.36 b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, 

dekodowanie. 
3. „Góry” – zajęcia dydaktyczne. Szukanie na mapie największych polskich gór, podawanie 

ich nazw. Rodzic zadaje dziecku pytania: 
• Z jakim regionem Polski kojarzą Ci się przedmioty na pokazane na obrazkach? 

  

 
 

 
 

 

•  Jak nazywa się lubiane przez turystów górskie miasteczko? (Zakopane)  



• W jakich górach leży Zakopane? Dziecko wspólnie z rodzicem odnajduje na mapie 

Zakopane oraz największe polskie góry (Tatry, Bieszczady, Karkonosze, Pieniny, Góry 

Świętokrzyskie). 

  

4. “Wycieczka w góry” – poszerzanie wiedzy na temat przedmiotów potrzebnych podczas 

wyprawy w góry. Zagraj w grę i sprawdź co należy zabrać na wycieczkę w góry? 

https://wordwall.net/play/3038/414/504  

5. Praca z KP4.37 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

pobudzanie kreatywności. 
6. Czas na przerwę. “Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa. Zapraszamy rodzeństwo do 

wspólnej zabawy. Rodzic rozkłada na dywanie przeszkody: poduszki, kartki, szarfy. 

Posłużą one jako elementy przestrzeni, które dziecko będzie mijać podczas wycieczki w 

góry. Dziecko/dzieci ustawiają się gęsiego i kolejno pokonują przeszkody umieszczone 

na dywanie.  

7. „Kogo i co możemy spotkać na szlaku?” – rozpoznawanie oraz podawanie nazw 

zwierząt i roślin górskich. Rodzic pokazuje zdjęcia różnych zwierząt (w tym kozicy, 

borsuka, sarny, lista, niedźwiedzia, świstaka, traszki) i roślin (w tym: limby, modrzewia, 

szarotki alpejskiej, krokusa, sasanki). Prosi dziecko o podanie ich nazw. 

https://wordwall.net/play/3038/414/504


  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

8. „Skarby znad morza” – zabawa dydaktyczna. Rozpoznawanie przedmiotów znad morza, 

dopasowywanie nazw do zdjęć. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia przedmiotów 

kojarzących się z morzem.  

                                                            BURSZTYN 

                                                               ROZGWIAZDA 



                                                             MUSZLA 

                                PIASEK 

Pyta dziecko:  

• Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty?  

• Czy znasz jakieś polskie miejscowości leżące nad morzem?  

9. Praca z KP4.38 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

pobudzanie kreatywności. 
10.„Co zniknęło?” – doskonalenie pamięci świeżej. Rodzic pokazuje pięć obrazków. Prosi 

dzieci o ich zapamiętanie. Następnie chowa jeden z nich i pyta, co zniknęło. Zabawę 

można powtórzyć kilka razy. 

11. Przygotuj laurkę dla taty wg własnego pomysłu- NA JUTRO.  

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Pozdrawiam i życzę miłego dnia        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


