
Temat tygodnia: Wakacje. 

Realizowane 

obszary 

podstawy 

progra- 

mowej 

 

TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

22.06.2020 

I.1,5,6,8 
IV.1,2,5,6,7 

18,19 

II.11 
III.1 

„Gdzie jest 

lato?” 

1.„Letni spacer” – opowieść ruchowa. „Co to jest lato?” – burza mózgów – aktywizowanie myślenia.  Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem. 

2. „Latem w jeziorze” – opowiadanie na podstawie obrazka – wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem 

gramatycznym i fleksyjnym; rozwijanie myślenia dedukcyjnego. „Czy lato słychać?” – słuchanie fragmentu 

„Lato” – A. Vivaldi i wypowiedzi na temat utworu.  

3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała (zabawy dołączone do 

scenariusza zajęć).  

4.„Umiem grać, układać” – zabawy przy stolikach wdrażające do poznawania reguł i przestrzegania ich oraz 

kształtujące odporność emocjonalną. Zabawy dowolne w domu, w wybranym przez dziecko kąciku zabaw, 

zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.  

23.06.2020 

I.1,4,5,6,7,8 
III.1,5 

IV.1,2,6,8,1

5 

 

„Bezpieczne 

wakacje?” 

1.„Lato” –rozwijanie poprawnej wypowiedzi – rozmowa w inspiracji z wierszem. „Letni spacer” – opowieść 

ruchowa. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. „Poranek w lesie” –aktywne słuchanie utworu E. Griega – nabywanie umiejętności interpretacji muzyki 

ruchem; rozbudzanie zainteresowań muzycznych. „Lato w lesie” – ćwiczenie spostrzegawczości i przeliczanie w 

dostępnym dla dziecka zakresie. „Lato” –malowanie farbami obrazka dołączonego do scenariusza zajęć.  

3. Spacer z rodzicami – obserwowanie przyrody w wiosennej aurze. 

4.„Posłuchamy bajeczki” – słuchanie wybranej przez dzieci bajki i rozmowa na jej temat – rozwijanie uwagi   

i mowy.  Zabawy dowolne według zainteresować dzieci, wdrażanie do samodzielnego wyboru zabawek  

i porządkowanie po skończonej zabawie. 

24.06.2020 

I.1,4,5,6,7,8 

IV.2,5,8,9,1

8 
III.4,5 

 

 

„Zabawy z 

latem” 

 

1. „Letnie zabawy” –ćwiczenia słownikowe – wdrażanie do poprawnego wypowiadania zaproponowanych 

wyrazów. „Fale morskie” – zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. „Jedziemy na wakacje” – zabawa dydaktyczna, zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania wolnego czasu, 

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji. „Na plaży” – rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się na dany temat, ćwiczenia spostrzegawczości z pomocą obrazka. „Grające butelki” -wykonanie 

instrumentów muzycznych z wykorzystaniem butelek i zabawy muzyczne z ich wykorzystaniem. 

3. Spacer z rodzicami – obserwowanie przyrody w wiosennej aurze. 



4. „Morskie zagadki” – rozwijanie percepcji wzrokowej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci - 

przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy.  

25.06.2020 

I.1,4,5,6,7,8 

IV.2,3,7,15 

III.4,5 

 

„Na biwaku” 

 

1.„Latarnia morska” – ćwiczenia graficzne. „Jak dobrze wyjechać na wakacje” – mapa myśli, rozwijanie 

myślenia i mowy, ustalanie planu wyjazdu. „Fale morskie” – zabawa ruchowa.  

2 „Dzięcioły i dziuple” – zabawa ruchowa z liczeniem – rozwijanie słuchu i umiejętności liczenia poprzez 

przeliczanie usłyszanych dźwięków; kształcenie refleksu. „Wakacje w lesie” – nazywanie i przeliczanie 

zwierząt. „Wiewiórka” – wykonanie pracy plastycznej.  

3.Zabawy i ćwiczenia gimnastyczne - kształtowanie prawidłowej postawy ciała według scenariusza. 

4. „Chcę porysować” – swobodna ekspresja plastyczna. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.  

26.06.2020 

I.1,4,5,6,8 

IV.1,2,8,15 
III.4,8 

 

„Wakacje w 

lesie” 

  

1. „Co się zmieniło? – zabawa ćwicząca spostrzegawczość. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2.„Wakacyjne przygody” – zapoznanie z wierszem do nauki na pamięć. „Lornetka przyda się na wakacjach” – 

wykonanie pracy techniczno-plastycznej. 

3. „Skacze kostka – skaczę ja”- zabawa ruchowa z kostką. Spacer z rodzicami – obserwowanie przyrody  

w wiosennej aurze. 

4. Wznoszenie budowli z kloców – kształtowanie kreatywności i wyobraźni dziecka. Zabawy dowolne w domu,  

w wybranym przez dziecko kąciku zabaw. 

 

 


