
ŚRODA 24 CZERWCA 2020 

Temat: Bezpiecznie nad wodą. 
 

1. Zabawa Fale morskie. 

Tę zabawę można przeprowadzić na podwórku w piaskownicy lub przygotować dziecku          

w domu tackę z piaskiem. Dziecko rysuje na piasku fale morskie – linie faliste i spiralne. 

 

2. Ćwiczenia oddechowe Jak daleko popłynie żaglówka? 

Dziecko zgniata kartkę, tworząc kulkę. Następnie ustawia kulkę („żaglówkę”) na krawędzi 

stolika i mocno na nią dmucha. Dziecko sprawdza, jak daleko udało się „dopłynąć żaglówce”. 

 

3. Rozmowa nt. bezpiecznych zachowań nad wodą. 

Odczytujemy dziecku zdania. Jeśli zachowanie jest dozwolone nad wodą – dziecko uśmiecha 

się, jeśli niedozwolone – ma smutną minę. 

- Wchodzimy do wody pod opieką rodziców w miejscu strzeżonym przez ratownika.  

- Nad wodą oddalamy się od rodziców.  

- Nie kąpiemy się w głębokiej wodzie, gdy ktoś nie umie pływać.  

- Na plaży możemy budować zamki z piasku.  

 

4. Ćwiczenia usprawniające narządy mowy. 

Demonstrujemy dziecku prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 

Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz pierwszy w życiu je 

zobaczył (dziecko wysuwa wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, że jest takie duże 

(dziecko wysuwa język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie 

szerokie (dziecko przesuwa język od jednego do drugiego kącika ust). Wskoczył do wody       

i przeskakiwał przez fale (dziecko przesuwa język od górnych do dolnych zębów). Zobaczył 

wśród nich pływające rybki (dziecko wysuwa wargi mocno do przodu). Potem rozłożył sobie 

kocyk (dziecko wędruje językiem po podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła) i leżał 

nieruchomo (dziecko kładzie język na dole jamy ustnej, czubek i boki języka dotykają 

dolnych zębów). Później poszedł grać w siatkówkę plażową (dziecko odbija czubek języka    

w różnych miejscach od podniebienia).  

 

5. Co zrobić, gdy się zgubię na wakacjach? 

Drogie Dzieci, gdy zdarzy się, że zgubicie się na wakacjach, pamiętajcie, by: 

- poprosić o pomoc policjanta, ochroniarza, strażnika miejskiego, ratownika lub rodzinę         

z dziećmi; 

- mieć przy sobie zapisany, np.: na bransoletce lub wszywce na ubraniu numer telefonu         

do rodziców; 

- znać swoje imię i nazwisko. 

 

Pozdrawiam,  

Magdalena Mrozek 

 

 

 

 

 



RELIGIA 

Temat: Św. Antonii – patron rzeczy, których warto szukać. 

 
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kxhrB6pzJLU 

Wydrukuj (lub online) pokoloruj: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/sw-antoni-z-

padwy 

 

ks. Witold Gromadzki 
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