
Tydzień: 22.06.2020 r. – 30.06.2020 r. 

Materiały dla dzieci 6 letnich i 5 letnich z oddziału VII (oddział VII, VIII) 

Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje. 

 

Drodzy Rodzice i Dzieciaki - Przedszkolaki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będą „Bezpieczne wakacje.”. 

 

 

Zadanie 1.Przyjrzyj się ilustracjom.  

Odpowiedz na pytanie: Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Zadanie 2. Rozwiąż zagadki. 

Można na niej się opalać,  
zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować. (plaża)   

 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone.  

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują.( morze) 

 

 

Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania.( koło ratunkowe) 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zadanie 3. Obejrzyj filmy edukacyjne, a dowiesz się jak spędzić bezpiecznie wakacje w górach i nad 

wodą oraz jak bezpiecznie jeździć na rowerze. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be  

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

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

 

Zadanie 4. Przyjrzyj się ilustracjom.  

Odpowiedz na pytanie: Jak i gdzie można spędzić wakacje? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w


 

 

 



 

 

Zadanie 5. Posłuchaj piosenki „Bezpieczne wakacje’. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM  

Zadanie 6.  Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy „ Przyjście lata” 

I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

Kret skrzywił się ponuro: 

– Przyjedzie pewnie furą. 

Jeż się najeżył srodze: 

– Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: – Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem. 

– Skąd znowu – rzekła sroka 

– Nie spuszczam z niego oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 

– Nieprawda! Lato zwykle 

Przyjeżdża motocyklem! 

– A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

– Nieprawda, bo w karecie! 

– W karecie? Cóż pan plecie? 

– Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką. 

A lato przyszło pieszo 

– Już łąki nim się cieszą 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Zadanie 7.  Zagraj w gry interaktywne. 

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/wakacyjne-rytmy-gra-interaktywna.html?spref=fb  

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/ile-sylab-podroze-gra-interaktywna.html?spref=fb  

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/na-jaka-goske-podroze.html?spref=fb  

 

Zadanie 8. Propozycja pracy plastycznej: Moje wymarzone wakacje. 

Praca do wykonania dowolną techniką z materiałów dostępnych w domu. 

Zadanie 9. Propozycje zabaw ruchowych na każdy dzień: 

1. Wyścig żółwi. 

      Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieci lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. Nazwa może 

bardziej Państwu się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętają Państwo ze szkolnych 

zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będą potrzebne, ale proszę się nie martwić jak ich Państwo nie 

mają. Można wsypać groch lub kaszę do woreczka na mrożonki, użyć ulubionej maskotki dziecka lub małej 

poduszki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama 

czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na 

czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca, dokąd żółw dotarł. Dzieci 

lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę 

długo. 

 

2. Butelkowy slalom. 

     Uważacie Państwo, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi 

oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową.  

Zaczyna się od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i 

zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu Państwo oczy. Zadanie polega na przejściu w taki 

sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną 

przeszkodę i tak do momentu, aż skończą się Państwu w domu plastikowe butelki. 

 

3. Rzucamy do celu. 

     Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie Państwo miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego 

piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych 

rzutów z linii mety.   

 

4. Skocz do mety! 
    W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na 

podłodze oznaczające start, metę i można zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. Każdy z 

nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy linię mety!  

 

5. Poszukiwacze skarbu. 

     Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą skarbu. 

Możecie Państwo narysować mapę, dodać kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 

3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod 

łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie 

poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Państwa! 
 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/wakacyjne-rytmy-gra-interaktywna.html?spref=fb
https://www.janauczycielka.blog/2020/06/ile-sylab-podroze-gra-interaktywna.html?spref=fb
https://www.janauczycielka.blog/2020/06/na-jaka-goske-podroze.html?spref=fb


 

 



 

 



 



 
 



Dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg  

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo  

https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A  

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I  

https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4  

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=29s  

 

 

Życzymy miłej zabawy 

w rozwiązywaniu zadań 

 
PS. 

Dziękujemy, że byliście z nami. 

Do widzenia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg
https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=29s

