
Poniedziałek 29.06.2020 

Temat tygodnia: WAKACJE TUŻ, TUŻ 

Temat dnia: Jedziemy na wakacje.  

 

Dzień dobry! 

Dziś to już przedostatni dzień przedszkola. Więc zapraszam Was do 

wspólnej zabawy. 

 

1. Opowieść ruchowa „Na plaży” 

Proszę rodziców o przeczytanie treści opowiadania, a dzieci o wykonanie 

odpowiednich ruchów podanych w nawiasie.  

 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dziecko 

biega po pokoju w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. 

(Wznosi ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciąga ramiona w bok). 

Przestało wiać. Latawce opadają na piasek. (Dziecko siada skrzyżnie). 

Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, 

latawce podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do stania i 

kontynuuje bieg po pokoju). Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy 

ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko kolana, staramy się 

utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy 

ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunóż, 

rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na piasku i 

opalamy brzuchy. (Leży tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy latawce. 

Teraz opalamy plecy. (Przechodzi, przez przetoczenie, do leżenia przodem) 

 

 

 

 



2. Zabawa dydaktyczna- Na ziemi, w powietrzu, na wodzie 

Kochani popatrzcie na zdjęcia i odpowiedzcie na pytania:  

• Gdzie poruszają się pojazdy? 

• Jakie pojazdy znajdują się w powietrzu, lecą? 

•  Jakie pojazdy znajdują się na ziemi, jadą? 

•  Jakie pojazdy znajdują się na wodzie, płyną? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mam dla Was zdjęcia środków transportu lądowego, powietrznego i 

wodnego. Przyjrzyjcie się i zastanówcie, czy wszystkimi środkami 

transportu już poruszaliście się.  





 

 

 



 

3. Zabawa dydaktyczna- Prawda- fałsz 

Kochani napisze Wam kilka zdań o środkach transportu, a Waszym 

zadaniem będzie określić czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe.  

 

- Samolotem można polecieć do chmur. 

- Dużo rowerów jeździ po torach. 

- Pociągiem może jechać dużo ludzi. 

- Czasami statki parkują na parkingu. 

- Samochody mają cztery koła. 



- Autobusy mają śmigła. 

- Okręty pływają po morzu. 

- Pociągi jadą po torach. 

- Autobusem, tramwajem, pociągiem i metrem jadą pasażerowie. 

 

Jestem pewna, że te pytania nie sprawiły Wam  żadnej trudności.  

 

4. Karty pracy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Zaznaczcie proszę prawidłową cyfrę. 

 









 

Pani Ania  


