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1. Wprowadzenie w tematykę zajęć poprzez zagadkę. 

 

Na północy Polski znajdziesz je na mapie. 

Tam pływają statki, tam ryba płetwą chlapie. (morze) 

 

2. „Palcem po mapie” – oglądanie mapy świata, wskazanie Polski, odnalezienie morza. 

Dziecko określa kolory, jakimi zaznaczone jest morze i inne zbiorniki wodne (rzeki, jeziora, 

oceany). Następnie wyszukuje góry i też określa jakim kolorem je zaznaczamy. 

 

3. Bezpieczeństwo nad wodą. Zobaczcie o jakich ważnych zasadach należy pamiętać 

podczas wypoczynku nad wodą. Zapamiętajcie, co jest ważne i czego nigdy nie należy robić. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

4. Zabawa z chustą „Fale na morzu”. Dziecko i rodzic trzymają chustę lub mały kocyk „za 

rogi”. Rodzic jest kapitanem, który opisuje stan morza (sztorm, burza, spokojne morze). 

Uczestnicy zabawy reagują, odpowiednio poruszając chustą. 

 

5. Wykonanie ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 55) – wskazywanie przedmiotów przydatnych w 

upalny dzień, wyjaśnienie zasad stosowania nakrycia głowy i picia wody, gdy jest gorąco. 

 

6. „Co przywiozę z nadmorskich wakacji?” – Rodzic rozkłada na dywanie przedmioty 

kojarzące się z wakacjami oraz kilka przypadkowych, bez związku z tematem (np.: 

pocztówka, bursztyn, muszelka, łopatka, foremki do piasku, klocek, kredka, książka, miś). 

Zadaniem dziecka jest nazwanie przedmiotów i ich posegregowanie. Rodzic układa dwie 

szarfy w różnych kolorach. Do jednej z nich dziecko wkłada przedmioty kojarzące się z 

morzem, do drugiej – niezwiązane z nim. Wyjaśnia swoje wybory. 

 

7. Gra interaktywna „Prawo czy lewo”: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/d55b8e79dd438221be2de94944259c92_/ind

ex.html 

 

8. Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Gdzie jest kostka?” – Rodzic układa na stole 3 

takie same kubeczki. Pod jednym z nich ukrywa kostkę do gry. Dziecko uważnie obserwuje, 

jak rodzic szybko przesuwa kubki w różnych kierunkach. Po chwili zatrzymuje i prosi 

dziecko, aby wskazało, gdzie jest kostka.  

 

9. Zabawa matematyczna „Tocząca kostka”. Dziecko rzuca kostką – w zależności od 

liczby wyrzuconych oczek wykonuje zadania, np.: 

Wymień 1 zwierzę żyjące w morzu. 

Opowiedz o 2 rzeczach, które najbardziej lubisz robić wakacje. 

Wymień 3 przedmioty, które spakujesz, wybierając się nad morze. 

Przynieś 4 muszelki z koszyka. 

Podaj 5 przykładów zabaw lub innych czynności, które można wykonywać w wakacje. 

Przynieś 6 foremek do piasku. 

 

10. Zabawa relaksacyjna „Morskie fale”. Rodzic włącza nagranie szumu morskich fal. 

Dziecko kładzie się na plecach na dywanie z zamkniętymi oczami i wsłuchują się w dźwięki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 
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