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Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje 
Realizowane 

obszary 

podstawy 

progra- 

mowej 

 

TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne 

podróże 

 

20.07.2020 

1. Dowolne zabawy dzieci – kształtowanie umiejętności cichej i zgodnej zabawy. „Co zobaczysz na wsi?” – zagadki 

graficzne. „Układanka sylabowa” – zabawa słowna. „Ćwiczę z woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne. 

2.„Wakacyjne podróże” – swobodne wypowiedzi dzieci; zwrócenie uwagi o konieczność dbania o środowisko 

podczas wakacyjnego wypoczynku. „Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza. „Lubię podróżować” – malowanie 

farbami plakatowymi na dużym formacie;  wdrażanie do estetycznego wykonywania pracy. 

3.„Razem jest wesoło” – zabawy ruchowe na placu przedszkolnym bez potrącania innych.  

4.„Wakacyjne kalambury” – zabawa pantomimiczna. Swobodne zabawy według zainteresowań dzieci; wdrażanie do 

odkładania zabawek na wyznaczone miejsce  w sali. 

 

 

 

 

 

Bezpeczne 

wakacje 

 

21.07.2020 

1. Dowolne zabawy dzieci   w kącikach tematycznych. „Fale” – zabawa plastyczna. „Jakie to słowo?” – zabawa 

słowna. „Ćwiczę z woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne.  

2.„Zasady bezpiecznego wypoczynku” – rozmowa kierowana; zapoznanie z zasadami bezpiecznego wypoczynku. 

„Piłki” –  zabawa z elementem podskoku. „Wakacje” – wprowadzenie piosenki; zapoznanie ze słowami, melodią i 

rytmem piosenki.  

3.„Już wakacje” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym; wdrażanie do przestrzegania reguł obowiązujących  w grupie.  

4.„Gdzie najlepiej spędzić wakacje?” – ćwiczenie językowe. Swobodne zabawy w kącikach tematycznych; 

zwrócenie uwagi na poszanowanie zabawek swoich i kolegów z grupy. 

 

 

 

 

 

Mistrz 

matematyki 

 

22.07.2020 

1. Swobodne zabawy dzieci – wzajemne uznawanie prawa do zabawy i do uczestnictwa  w niej. „Co by było, gdyby 

wakacje trwały caly rok?” – ekspresja słowna. „Wspólne rysowanie” – zabawa plastyczna. „Ćwiczę z woreczkiem” – 

zabawy i ćwiczenia poranne. 

2.„Mistrz matematyki” – zabawy matematyczne; rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów. 

„Piłki” – zabawa z elementem podskoku. „Wakacyjne zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne; doskonalenie cech 

motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe.  

3.„Jedziemy na wakacje” – pobyt na świeżym powietrzu.  Bezpieczeństwo podczas zabaw. 

4.„O czym szumią muszle?” – zabawa twórcza. Dowolne zabawy tematyczne; zwrócenie uwagi na cichą zabawę.  

 

 

 

 

Kolorowe  

lato 

1. Swobodne zabawy dzieci według zainteresowań . „Co to za głos?” – zabawa dźwiękonaśladowcza. „Ćwiczę z 

woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne. 

2.„Wesoło nam” – zabawy ruchowe przy piosence pt.: „Wakacje” – wdrażanie dzieci do spontanicznego reagowania 



  

23.07.2020 

ruchem na usłyszaną melodię. „Co robię na plaży?” – zabawa naśladowcza. „Morze” – wykonanie makiety;  

rozwijanie wyobraźni. 

3.„Kolorowe lato” – spacer; obserwacja zmian zachodzących  w przyrodzie. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

podczas spaceru. 

4.„Gdzie słyszysz głoskę r?” – ćwiczenia słuchowe. Dowolne zabawy dzieci według zainteresowań; zwrócenie 

uwagi na stosowanie form grzecznościowych. 

 

 

 

 

 

Wakacyjne 

zabawy 

 

24.07.2020 

1. Swobodne zabawy dzieci – zachęcanie do zgodnej i bezpiecznej zabawy. „Kolorowa piłka” – zabawa plastyczna. 

„Ćwiczę z woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne. 

2.„Wakacje” – zabawy językowe; budowanie dłuższej wypowiedzi na podstawie ilustracji i doświadczeń 

własnych.„Piłki” – zabawa z elementem podskoku. „Wakacyjne zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne; doskonalenie 

cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe.  

3.„Zdrowa rywalizacja” – zabawy na placu przedszkolnym. Kształtowanie właściwych postaw społecznych. 

Bezpieczeństwo podczas zabawy. 

4.„Ile statków płynie po wodzie?” – zabawa matematyczna. Dowolne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci .  

 

 

 

 

 

 


