
Grupa „Sówki” 

 

Temat tygodnia:  

Wakacje! 

Poniedziałek – 22.06.2020 r. 

Jadę w góry, góry, góry! 

1. Ćwiczenia poranne: lekki bieg po pokoju lub na dworze, 10 pajacyków, dzieci 

stają w lekkim rozkroku. Rodzic mówi: na raz powoli podnosimy ręce i robimy 

głęboki wdech, na dwa swobodnie je opuszczają i robią wydech (powtarzamy 

kilka razy). W rytm klaśnięcia dzieci przeskakują z nogi na nogę równocześnie 

klaszcząc. W swobodnym zwisie naprzemiennie dotykają lewą ręką prawej stopy. 

Prawą ręką lewej stopy. Maszerują, następnie wykonują dowolne ruchy np. 

uginają kolana, poruszają głową, unoszą ramiona. 

2. Jadę w góry, góry, góry!- rozmowa na temat górskich krajobrazów na podstawie 

doświadczeń dzieci i rodziców oraz opowiadania Letnie opowieści – Echo w 

Tatrach, czytanego przez N. prześlę na Messenger. 

Pytania : 

- Dokąd pojechała Ada z rodziną? 

- Jakie góry zobaczyli przez okno rankiem? 

- Dokąd pojechali na wycieczkę? 

- Co chciała zobaczyć mama, gdy zobaczyła jezioro? 

- Jaki dźwięk Ada usłyszała na ścieżce? 

- Kto to był? 

- Co należy zrobić, gdy usłyszy się dziwny dźwięk lub zobaczy dzikie zwierzę? 

3. Dzieci kolorują obrazek wycieczka w góry (załącznik poniżej) Następnie rodzic 

przecina obrazek na 5-6 elementów (robi puzzle). Dziecko układa obrazek i 

przykleja na osobną kartkę. 

5 latki – KP 4.36, 4.37. W – 26-27. 

 

Wtorek – 23.06.2020 r. 

Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona? 

1. W załączniku puchar dla taty- kolorowanie przez dzieci pucharu i wręczenie go 

tacie z okazji Święta Taty.  

2. Skarby w wodzie- zabawa sensoryczna.  Potrzebne będą miska z wodą i różne 

przedmioty np.(kamyk, patyk, muszle o różnych kształtach itp. Następnie 



zawiązujemy dzieciom oczy chustą. Dziecko wkłada ręce do wody i dotyka 

znajdujących się tam przedmiotów. Opowiada jakie skarby znalazł w wodzie. 

3. Boogie woogie- zabawa ruchowa link poniżej : 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w  

4. Malowanie kulkami z waty i farbami na kartce A4. Proszę włączyć dzieciom przy 

tym utwór Lato Antonio Vivaldiego link poniżej. Zdjęcia prac mile widziane �  

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE  

4 latki- KP 2.50,  

5 latki – KP 4.38,  

 

Środa – 24.06.2020 r. 

 Żegnamy przyjaciół! 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Godz. 10:00 w auli szkolnej.  

1. Mój dyplom- wręczenie dzieciom dyplomów na zakończenie roku przedszkolnego.   

 

Czwartek – 25.06.2020 r. 

 Co zrobię, gdy się zgubię? 

1. Na wakacjach ? – zabawa dramowa. Rodzic czyta sytuacje, dziecko opowiada 

swoje zachowanie.  

- Zgubiłeś się na plaży co robisz? 

- Jesteś na basenie i zauważyłeś, że ktoś tonie co robisz? 

- Jesteś świadkiem wypadku drogowego, co robisz? 

- Siedzisz na plaży i widzisz małe dziecko chodzące do wody. W pobliżu nie widać 

jego rodziców, co robisz? 

2. Bezpieczne wakacje. Rodzic czyta zachowania dziecko odpowiada Tak lub Nie.  

- 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. 

3. Wakacje nad morzem- praca z kartą pracy, dzieci opowiadają co przedstawiają 

ilustracje. Przypominam o wypowiadaniu się dzieci pełnym zdaniem. Odnajdują na 

obrazku takie same elementy. 

4 latki- KP 2.51, 2.52  

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


5 latki – KP 4.49, 4.40,  

 

Piątek – 26.06.2020 r. 

Będę o was pamiętać! 

1.Wakacyjna pocztówka- dzieci wypychają pocztówki z przedstawiające góry lub morze. 

Następnie kolorują i dorysowują wedle uznania. Rodzic adresuje pocztówkę do kogo dziecko 

chce wysłać. Rozmowa rodziców z dzieckiem na temat powodów wysyłania listów i kart 

pocztowych na podstawie doświadczeń dzieci i rodziców. 

2. Nauka piosenki pt Kropelka złotych marzeń link poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo  

3.Sałatka owocowa- zabawa kulinarna. Dzieci tworzą sałatki owocowe w przezroczystych 

kubkach układanych warstwami. Przypominamy dzieciom, że zawsze należy myć owoce 

przed jedzeniem. Nigdy nie należy zbierać nieznanych owoców w lesie itp.  

4 latki- W-56  
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