
                            Temat tygodnia: „Jedziemy na wakacje” 

Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

I 1, I 2, I 5,  

I 6, III 5, II 5, 

IV 12, IV 2, 

IV 5, IV 8, 

Lubimy podróżować 

 

Poniedziałek 

22.06.2020r. 

1. Zabawa matematyczna „Patyczki” – porównywanie długości. Ćwiczenie grafomotoryczne „Połącz 

kropki”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Rozmowa na temat zbliżających się wakacji. Zabawa ruchowa „Samochody lub samoloty”. 

Oglądanie ilustracji – rozpoznawanie i nazywanie różnych środków transportu. Praca plastyczna 

„Kolorowy balon”. 

3. Spacer do ogrodu przedszkolnego lub ogrodu domowego.  Zabawa z szarfami „Kolorowe szarfy” – 

rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy dowolne: rysowanie kredkami, układanie puzzli przy stoliku. Oglądanie książeczek 

wybranych przez dziecko. 

I 1, I 5, I 7,  

III 5, III 8,  

IV 2, IV 3, 

IV 11, IV 12, 

IV 18, 

Odpoczywamy w 

lesie 

 

Wtorek 

23.06.2020r. 

1. Układanie pojazdów z szablonów figur geometrycznych – utrwalenie kształtu figur 

geometrycznych. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie kolejności etapów mycia 

rąk. 

2. Zabawa ruchowa „Zajączki”. Z czym kojarzy nam się las? – burza mózgów. Słuchanie wiersza 

Danuty Gellnerowej Las. Rozmowa o zasadach zachowania się w lesie. Zabawa ruchowa „Na 

podwórku i w lesie”. „W lesie” – wykonanie kompozycji z wyciętych elementów przedstawiającej 

las. Zabawa relaksacyjna „Na leśnej polanie”. 

3. Zabawa rzutna „Rzucanka” – rozwijanie i kształtowanie rzutu do celu. Wdrażanie do przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa. Spacer z Rodzicami na świeżym powietrzu.  

4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po 

skończonej zabawie. 

I 5, III 5, 

III 8, IV 2, 

IV 3, IV 7,  

IV 12, IV 18 

Nad wodą jest 

zawsze wesoło 

 

Środa 

24.06.2020r. 

1. Zabawa „Nawlekanka” – nawlekanie korali. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Rozmowa na temat wakacji nad wodą. Pokaz muszelek – poznawanie ich za pomocą zmysłów. 

Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki. Zabawa ruchowa „Na plaży”. Wykonanie ćwiczenia z 

KP2 – dorysowywanie brakujących elementów rysunku. Zabawa matematyczna „Segregujemy 

muszelki”. Zabawy przy piosence „Jedzie pociąg z daleka”. 

3. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub domowym. Gry i zabawy z piłką. Przypomnienie zasad 



bezpieczeństwa obowiązujących na świeżym powietrzu.  

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 

I 1, I 7, I 5,  

III 5, IV 2,  

IV 18, 

IV 19, 

Spacer po górach 

 

Czwartek 

25.06.2020r. 

1. Oglądanie albumów o górach – spontaniczne wypowiedzi dzieci. Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem. 

2. Jak wyglądają góry? – dzielenie się swoimi wiadomościami podczas oglądania zdjęć i prezentacji 

multimedialnej. Zabawa ruchowa „Na górskim szlaku”. Degustacja oscypka. Zabawa ruchowa „W 

górskiej jaskini”. 

3. Ćwiczenia gimnastyczne - rozwijanie sprawności ruchowej z zachowanie zasad bezpieczeństwa. 

Wyjście na spacer z rodzicami – wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych. 

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsca. 

I 1, I 5, III 5,  

IV 2, IV 8,  
Wakacyjne 

marzenia 

Trampolinka 

 

Piątek  

26.06.2020r. 

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Woda – lód”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, 

przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Wakacyjne marzenia Trampolinka. Rozmowa na 

temat opowiadania. Praca plastyczna „Trampolinek na wakacjach”. 

3. Gry i zabawy na świeżym powietrzu - nawiązywanie relacji rówieśniczych, wdrażanie do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 

Uwagi:   

 


