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1. „Joga z piłeczką“ – zabawy ruchowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=HDpTMaoXEd8 

 

2. Granie w parach w grę. 

(karta pracy, strona 78) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

3. Zabawa badawcza – Dlaczego czereśnie pękają? 

(Czereśnie – całe i popękane, rabarbar, woreczek foliowy, miska z wodą). 

 

Wyjaśnienie dziecku, dlaczego, kiedy pada deszcz, dojrzewające latem owoce 

pękają.  

Oglądanie rabarbaru; opisywanie jego wyglądu, przeznaczenia; zwracanie 

uwagi na czerwoną skórkę brudzącą palce oraz, że liście rabarbaru mają 

charakterystyczny kształt. 

Włożenie jednego kawałka liścia do woreczka foliowego, a pozostałych – do 

miski z wodą. Następnego dnia porównywanie wyglądu rabarbaru z woreczka                  

i z rabarbarem z wody (rabarbar wyjęty z woreczka nie zmienia swojego wyglądu, 

ma nadal równe, całe końce; natomiast ten wyjęty z wody jest na końcach 

popękany i zwinięty). To efekt wchłaniania wody.  

Skórka wchłania jej więcej niż miąższ. Właśnie dlatego rabarbar pęka na 

końcach  i się zwija. 

Rodzic wyjaśnia, że podobne zjawisko można zaobserwować również u innych 

owoców.  

Czereśnie, kiedy są już dojrzałe i pada na nie deszcz, zaczynają pękać. Miąższ 

znajdujący się pod skórką chłonie jak gąbka krople wody, które padają na skórkę. 

Owoc zwiększa więc swoją objętość. Skórka natomiast nie zachowuje się jak 

nadmuchiwany balonik, nie rozciąga się i dlatego pęka. Podobnie jak czereśnie 

pękają również wiśnie, śliwki i agrest.  

Degustowanie czereśni – całych i popękanych.  

 

4. Zabawa ruchowo – naśladowcza „Wakacyjny pociag”. 

Ustawiacie się za Rodzicem, połóżcie ręce na jego ramionach  – tworzycie 

wakacyjny pociąg. Maszynistą jest Rodzic Pociąg będzie jechał przez różne 

miejsca, których nazwy będzie podawał  (np. las, łąkę, plażę, góry...). Gdy  

wymieni dane miejsce, pociąg się zatrzymuje, a Wy kochani naśladujecie to,          

co można robić w tym miejscu.  

5. Czytanie tekstu o wakacjach i wakacyjnych rad Olka i Ady. 

Ćwiczenia w książce, strona 94 – 95. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=96 

 

 

6. Zapraszamy Was do obejrzenia animacji „Bezpieczne wakacje“. 

http://scholaris.pl/resources/run/id/50226 
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