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 Czerwiec 
 

Tematyka: Wakacyjne podróże. 

 
Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

 
188 Poniedziałek 
8.06.2020 
 
Podróż samolotem. 

 
1. Piosenka edukacyjna - rodzaje 
samolotów. 
 
2.Rozwiązywanie zagadek o 
pojazdach.  
. 
3. Nauka piosenki Samolot. 
 
4.Zabawa Co jest wysoko, a co 
nisko? 
 

 
kp nr 58 

 

Piosenka edukacyjna - rodzaje samolotów. 

https://youtu.be/TqL3e6A6ZsQ 
 

    
 

Rozwiązywanie zagadek o pojazdach. 
 
Cztery kółka, kierownica,    Nie jest ptakiem, a ma skrzydła  
Jeździ nim się po ulicach.    Możesz się nim w podróż wybrać. 
(samochód)      (samolot) 
 
Mknie szybko po szynach, dudnią wagony. Pod dowództwem kapitana 
Przewozi ludzi w dalekie strony.   Płynie po morzach i oceanach. 
(pociąg)      (statek) 
 
 
 

https://youtu.be/TqL3e6A6ZsQ
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Nauka piosenki Samolot. 

https://youtu.be/3OETfpcWlI8 

 
1.Dzisiaj dzień jest szarobury 

Wokół ciemność, gęste chmury 
Takie deszcze, że mam dreszcze 

Nagle wiatr się zerwał jeszcze 
Co tu robić w taka słotę. Wiem! 

Na wycieczkę polecimy samolotem. 
 

Ref. Nasz samolot szybko mknie 
Ponad chmury wznosi się 
Nasz samolot szybko gna 

Kapitanem, kapitanem jestem ja. X2 
 

2.Leca ze mną przyjaciele 
Razem przygód mamy wiele 

Coraz szybciej mknie maszyna 
Słonko świecić już zaczyna 
Wyganiamy ciemne chmury 

Szybko lecąc samolotem hen do góry. 
 
Zabawa Co jest wysoko, a co nisko? 

Rodzic pyta dziecko: Co w domu jest 
wysoko, a co leży nisko? (np. wysoko są 
lampy, nisko jest stół, krzesło, dywan) Jakie 
zabawki stoją na półce wysoko, a jakie- 
nisko. Dziecko rozgląda się i odpowiada na 
pytania. 
  

 

 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

 
189 Wtorek 
 9.06.2020 
 
Sposób na wakacyjną 
nudę. 

 
1.Ćwiczenia oddechowe Podmuch 
wiatru. 
 
2.Co pływa, co tonie?- zabawa 
badawcza. 
 
3.Kolorowanka Lody owocowe. 
 
4. Zabawa Czego brakuje? 
 

 
kolorowanka 

 

 

 

https://youtu.be/3OETfpcWlI8
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Ćwiczenia oddechowe Podmuch wiatru. 
Dziecko leży na podłodze . Nogami naśladuje jazdę na 
rowerze. Później przechodzi do siadu i naśladuje 
podmuch wiatru. Wciąga powietrze nosem, a 
wypuszcza ustami. 
 

Co pływa, co tonie?- zabawa badawcza. 
Rodzic przygotowuje naczynie z wodą i różne przedmioty (plastikowe, metalowe, 
papierowe lub inne). Dziecko wykonuje następującą czynność- umieszcza na wodzie 
przygotowane przez rodzica przedmioty i obserwuje, które toną, a które pływają. 
 

 
 

Zabawa Czego brakuje? 

Rodzic przygotowuje 4, 5 lub więcej przedmiotów (mogą być zabawki). Dziecko stara 
się je zapamiętać . Odwraca się tyłem , a w tym czasie Rodzic chowa wybrany 
przedmiot lub przedmioty. Na hasło dziecko odwraca się i mówi czego brakuje. 

 
Kolorowanka Lody. 
https://i.pinimg.com/736x/59/bc/47/59bc47340d625d443908d5a0bbbe3975.jpg 

 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

 
190 Środa 
 10.06.2020 
 
Planujemy wakacje. 

 
1.Swobodna rozmowa z dzieckiem na 
temat wakacji- Gdzie można je 
spędzać? 
 
2. Bajka Świnka Peepa- lecimy na 
wakacje. 
 
3.Ćwiczenia grafomotoryczne Statek. 
 
4.Ćwiczenie słuchowe Leśne echo. 
 
5.Zabawa Jesteśmy w lesie. 

 
kp nr 59 

https://i.pinimg.com/736x/59/bc/47/59bc47340d625d443908d5a0bbbe3975.jpg
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Rodzic ogląda z dzieckiem książeczki przedstawiające różne sposoby spędzania 
wakacji : góry, morze, las, jezioro lub inne miejsca. Dziecko wypowiada się, gdzie 
chciałoby spędzić wakacyjny czas. I dlaczego? 

 
Bajka Świnka Peppa- lecimy na wakacje. 
https://youtu.be/-XvLEclDzc4 
 

  
 
Ćwiczenia grafomotoryczne Statek. 
https://i.pinimg.com/originals/90/13/41/9013417704d030e86dc9915522fd9371.jpg 

 
 
Ćwiczenie słuchowe Leśne echo. 

Rodzic naśladuje leśne odgłosy, a dziecko na zasadzie echa, powtarza je za nim, np. 
Ku- ku! Ku- ku! Puk, puk, puk. Szszszszsz. 

 
Zabawa Jesteśmy w lesie. 
Dziecko porusza się swobodnie. Na hasło: Jesteśmy w lesie- maszeruje  w ciszy. 

https://youtu.be/-XvLEclDzc4
https://i.pinimg.com/originals/90/13/41/9013417704d030e86dc9915522fd9371.jpg
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Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

 
191 Piątek  
12.06.2020 
 
Podróże małe i duże. 

 
1. Odsłuchanie piosenki Podróże 
małe i duże. 
 
2. Zabawa bieżna Lecimy samolotem. 
 
3. Zabawy konstrukcyjne Układamy 
pojazdy. 
 
4.Ćwiczenia dźwięko- naśladowcze 
Jedziemy pociągiem. 
 
5. Zabawa Którego pojazdu brakuje. 
 
6.Zabawa Spacer po  lesie. 
 

 
 

 

Odsłuchanie piosenki Podróże małe i duże. 
https://youtu.be/bugTfbGPzJ4 

 
Zabawa bieżna Lecimy samolotem. 

Dziecko siedzi w przysiadzie z rozłożonymi rękami, przygotowuje się do startu. Na 
hasło: Samolot startuje- przechodzi do pozycji stojącej i biega z rozłożonymi rękami. 
Na hasło: Samolot ląduje- dziecko wraca do przysiadu. 
 
Zabawy konstrukcyjne Układamy pojazdy. 
Dziecko układa z klocków w kształcie figur geometrycznych pojazdy. Opowiada o 
swoich budowlach. 

 
Ćwiczenia dźwięko- naśladowcze Jedziemy pociągiem. 

Dziecko porusza się w rytm bębenka. Na hasło: Jedziemy pociągiem, dziecko zgina 
ręce w łokciach i naśladuje jadący pociąg, wymawiając: cz,cz,cz,cz . Gdy pociąg 
hamuje, mówi dziecko: pssssss….. 

https://youtu.be/bugTfbGPzJ4


6 

 

 
 
Zabawa Którego pojazdu brakuje. 
Dziecko patrzy na położone obok siebie trzy pojazdy: auto, pociąg, samolot. Dziecko 
zamyka oczy , a rodzic chowa jeden z pojazdów. Dziecko odgaduje którego pojazdu 
brakuje i opisuje jego wygląd. 

      
 
Zabawa Spacer po  lesie. 
Dziecko maszeruje rytmicznie przy dźwiękach bębenka lub innego 
przedmiotu wydającego dźwięk. Na hasło: Uwaga, gałęzie!, przechodzi 
do czworakowania i porusza się tak do momentu usłyszenia dźwięków 
bębenka. Zabawę możemy powtórzyć kilka razy. 
 

 

  

  

 

      Pozdrawiamy serdecznie  

 

     Alicja Wiśniewska i Paulina Łońska 
 

   

 

 

 

 

  
 

  

 

 

  

  

     


