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Witamy Was Moi Drodzy w ten poniedziałkowy letni poranek. 

Dziś pierwszy dzień kalendarzowego lata, najdłuższy dzień w roku, a jak lato to  

i wakacje. Tematyka tego tygodnia to oczywiście „Wakacje tuż-tuż”. 

  

1.Zabawa z sylabizowaniem „Przyszło lato”. Dzieci wraz z Rodzicem rytmicznie 

wypowiadają tekst rymowanki:  

Przyszło lato, ciepły czas.  

Na wakacje ruszmy wraz.  

Jadę ja, jedziesz ty, 

raz, dwa, trzy! 

 

2.Przypomnijcie sobie proszę jak bezpiecznie należy poruszać się po ulicy, przecież wkrótce 

wakacje. Zasady bezpieczeństwa na drodze dla przedszkolaków.  

https://www.youtube.com/watch?v=0khNii9A2f0 

 

3.Zabawa utrwalająca zasady ruchu drogowego „Na skrzyżowaniu”. Dzieci-samochody 

biegają w jednym kierunku. Rodzic zamienia się w sygnalizator – trzyma w ręku 2 kółka: w 

kolorze zielonym i czerwonym, mogą to być także klocki. Dzieci obserwują zmieniające się 

kolory – zatrzymują się, widząc kolor czerwony; biegają po zmianie kółka na zielone. 

  

4. „Czym pojedziemy na wakacje?” – Poznajemy środki transportu . 

https://www.youtube.com/watch?v=TDnOkVpGoQ0 

Podzielcie nazwy pojazdów, które zapamiętaliście na sylaby, wymięcie jeszcze inne środki 

transportu, które znacie. 

 

5. Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Lotnisko”. Dzieci-samoloty ustawiają 

się(przykucają) na linie – jest to pas startowy. Na hasło: Startujemy! dzieci wybijają się w  

górę i„szybują” (biegają) z rozłożonymi rękami. Na hasło: Lądujemy! wracają na linę do 

ustalonej pozycji. 

 

7.Zabawa interaktywna „Jedziemy, płyniemy, lecimy”  

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fafee4df1d91d35a99d1f1d676ee44bd_/lesso

n/lesson/index2.html  

„Wodne, powietrzne i lądowe” – zabawa rozwijająca umiejętność klasyfikowania. Dzieci  

dokonują podziału środków transportu na: 

powietrzne: samolot, helikopter, balon 

lądowe: samochód, rower, autobus, pociąg 

wodne: statek, łódka, motorówka.  

Rodzic wymienia nazwę środka transportu, dziecko mówi na jaką głoskę się rozpoczyna  

i do  których środków transportu możemy je przyporządkować: powietrzne, lądowe, wodne.
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8.Zabawa słowna rozwijająca logiczne myślenie „Gdzie pojadę autobusem?”  

Dzieci wypowiadają się, kończąc odpowiednio zdania, np.:  

Nad morze pojadę... 

Po jeziorze będę pływał... 

Przez morze wyruszę w rejs... 

Z domu do przedszkola przedostaję się za pomocą... 

Do babci i dziadka jeżdżę... 

 

9.Zabawa przy piosence „Jedzie pociąg z daleka” – Wsiadamy do pociągu i w drogę.  

https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 

10.Praca plastyczna. Jutro Dzień Ojca, nie możecie więc zapomnieć o niespodziance, 

przygotujcie ją już dziś. Pomysł na upominek dla Taty z okazji jego święta  

„Breloczek – samochodzik” 

http://kreatywnieaktywnie.pl/pomysly-na-upominki-z-okazji-dnia-taty/  
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