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Dziś Dzień Ojca nie zapomnijcie złożyć życzeń i wręczyć  upominku Tacie.  

Mamy nadzieję że skorzystaliście z naszej propozycji niespodzianki. 

My także dołączamy się z życzeniami dla Wszystkich Ojców,  

bo taki dzień jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku. 

 Życzymy zatem zdrowia, szczęścia, powodzenia i marzeń spełnienia. 

 

 

1.Piosenka „Tato już lato” https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Swobodna improwizacja ruchowa do piosenki 

 

2. Sowa Mądra Głowa uczy spółgłosek – utrwalamy litery, czytamy globalnie. 

https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94 

 

3.Wykonanie ćwiczenia wKP4 (ćw. 1, s. 53)– rozwijanie logicznego myślenia poprzez 

wskazywanie rozwiązań w sytuacji transportu publicznego (określanie zasad pierwszeństwa), 

przeliczanie osób, dorysowywanie brakującego elementu. 

 

4.Wakacje tuż za progiem, więc pakujemy plecaki i w drogę.  

Jak przygotować się do wakacji? „Wakacyjne podróże”- bajka do słuchania. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

Wspólne planowanie wakacji to miło spędzony czas dla całej rodziny. Nawet jeśli nigdzie nie 

wyjedziemy, to możemy atrakcyjnie spędzić ten czas w domu, od czego mamy wyobraźnię.  

 

5.Zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Jedziemy w góry”. Kładziemy na 

podłodze poduszkę. Dziecko swobodnie spaceruje po pokoju, wykonując ruchy rąk na prawo 

i lewo – imitując morskie fale. Na hasło: Jedziemy w góry jak najszybciej wskakuje na 

poduszkę. 

 

6.Słuchanie piosenki „Plecak, torba i walizka”  

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys 

Porozmawiajcie o treści piosenki, wystukajcie klockami jej rytm. 

„Co spakuję do plecaka?” – Zabawa słowna Tak - Nie. Rodzic wymienia nazwy 

przedmiotów, które pokujemy na wjazd w góry lub nad morze a, dziecko mówi tak lub nie:   

sandałki, buty górskie, kurtka, strój kąpielowy, zimowe rękawiczki, krem z filtrem, kapelusz, 

okulary przeciwsłoneczne, łóżko, parasol, stół, misia itp. Rodzic zwraca uwagę na dobór 

stroju adekwatnego do pogody, zakładanie właściwego obuwia (zwłaszcza w górach), a także 

uwrażliwia na stosowanie kremów z filtrem i noszenie letniej czapki, wyjaśnia dziecku 

dlaczego jest to konieczne. 

  

7.Zabawa ruchowa z chustką „Góra i morskie fale”. Dzieci trzymają chustkę. Na hasło: 

Góry! unoszą ją wysoko i szybko przykucają, tak aby powstała góra. Na hasło:  

Morskie fale! poruszają chustką raz szybko, raz wolno.  

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ
https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE
https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys


  

8.Utrwalamy taniec do piosenki z Króla lewa. Zaproście rodziców do wspólnej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY  

 

9.Praca plastyczna -„Włóczkowe krajobrazy” – tworzenie obrazów przy użyciu włóczki. 

Dzieci projektują letni krajobraz: układają różne wzory z kawałków kolorowej włóczki i 

przyklejają je na kartce.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY

