
Temat dnia to: MOJE BEZPIECZNE WAKACJE. 

 

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. “Wakacje” – zajęcia dydaktyczne. Poszukiwanie kopert ukrytych w klasie, układanie 

hasła, synteza wzrokowa. Potrzebne będą: 7 karteczek: na jednej stronie rodzic pisze 

cyfrę, a na drugiej stronie literę drukowaną. Rodzic miesza karteczki z cyframi do góry. 

Zadaniem dziecka jest ułożenie cyfr od 1 do 7. Następnie dziecko odwraca karteczki i 

jeśli rozpoznaje litery, to odczytuje hasło. Jeśli dziecko ma problem to rodzic pomaga. 

Na koniec rodzic zdaje pytania:  
• Po co są wakacje?  

• Co by było, gdyby nie było wakacji?  

3. Praca z KP4.40 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, stymulowanie 

kreatywności. 
4. “Kolorowy pociąg” – praca z wierszem Doroty Gellner pod tym samym tytułem. N. 

prosi dzieci, by zapamiętały, kto jechał pociągiem. 

Wycinam z papieru kolorowy pociąg. 

Kolorowe koła po szynach turkoczą. 

W niebieskim wagonie niebo rozgwieżdżone, 

w żółtym- słońce z uśmiechem złocistym. 

W czerwonym- kilka maków, w białym- 

Puszysty obłok, w zielonym- wilgotne listki. 

A w ostatnim- największym- 

Bukiet spełnionych marzeń. 

Rodzic pyta dziecko: ile wagonów miał pociąg z wiersza? 

5. Zabawa ruchowa przy muzyce “Pięta, kciuk” 

https://www.youtube.com/watch?v=YO5zn4NAGXg  

6. “Wakacyjny regulamin” – zajęcia dydaktyczne. Oglądanie prezentacji o bezpieczeństwie 

podczas wakacji. Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem na ten temat.  

https://www.youtube.com/watch?v=64bgThOgj6k  

https://www.youtube.com/watch?v=YO5zn4NAGXg
https://www.youtube.com/watch?v=64bgThOgj6k


7. „Znaki” – zajęcia informacyjne. rodzic pokazuje dziecku zdjęcia:  
• znaków zakazu, które można spotkać na wakacjach, np. zakaz kąpieli, zakaz skoków do 

wody, strefa ciszy;  

         

• znaków ostrzegawczych, np. wiry, pale, nagły uskok, zimna woda;  

           

• znaków informacyjnych, np. plaża strzeżona, punkt medyczny, telefon.  

     

 Dziecko próbuje odczytać symbole na znakach i wytłumaczyć ich znaczenie.  

8. „Bezpieczne wakacje” – zabawa prawda/fałsz.  

Rodzic czyta zdania, a dziecko ocenia ich prawdziwość, mówiąc: PRAWDA, FAŁSZ. 

Przykłady zdań:  

• Na plaży można palić ognisko.  

• Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania.  

• Biała flaga oznacza, że można się kąpać.  

• Można chodzić po wydmach.  

• Można spacerować po górach w klapkach.  

• Na plaży nie można śmiecić.  

• Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask.  



• Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży. 

9. RELIGIA 

TEMAT: Dziękuję Ci Jezu za miniony rok.   

10. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 40 – uświadamianie korzyści dla organizmu 

wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych.  

• „Rajd rowerowy” – dziecko siada na dywanie. Kładzie się na plecach i naśladuje jazdę 

rowerem. Następnie wjeżdża pod górkę – zwalnia, zjeżdżają z górki – przyśpiesza, jedzie po 

prostej – bardzo szybko. Na koniec wymienia wakacyjne miejsca, do których przyjechał.  

• „Łodzie” – rodzic daje dziecku koc. Dziecko siada w klęku na złożonym na pół kocu. Koc to 

łódź, a rączki dziecka to wiosła. Dzieci płyną, odpychając się od podłogi, w wakacyjną podróż. 

11. Memory letnie- gra online, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości.   

https://wordwall.net/pl/resource/3041270/memory-letnie  

 

 

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

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/3041270/memory-letnie

