
Czwartek 25.06.2020 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „ Wakacyjne 

marzenia” D. Kluski.  

 

Wakacyjne marzenia 

(Dorota Kluska) 

Gdy wakacje się zbliżają szybkim krokiem, 

ja już marzę o podróżach, jak przed rokiem! 

Lecz tym razem mam pomysłów dwa tysiące, 

jak najlepiej spędzić całe dwa miesiące. 

Na początku chcę się wznieść balonem 

i popatrzeć w każdą świata stronę. 

Ruszę w kosmos! Stamtąd wezmę jedną gwiazdkę 

i napiszę o niej piękną opowiastkę. 

Potem do łodzi podwodnej wsiądę sobie. 

W oceanie z wielorybem zdjęcie zrobię! 

A na koniec moja mama, ja i tata 

na rowerach przejedziemy kawał świata! 

 

Pytania do tekstu: 

- O czym marzy osoba z wiersza?  

- Jakie ma plany na wakacje?  

- Czym chce podróżować?  

- Który pomysł Ci się najbardziej podoba? 

 

 

 

 

 

 



 

„Głoski na wakacjach”. Rodzic prezentuje obrazek obiektu lub zwierzęcia, które można 

zobaczyć w czasie podróży lub zabrać ze sobą. Wymienia dowolną głoskę wchodzącą w skład 

nazwy. Jeśli jest to pierwsza głoska, dziecko- klaszcze 1 raz. Jeśli środkowa – klaszcze 2 razy. 

Jeśli ostatnia – klaszcze 3 razy. 

np. Rodzic pokazuje obrazek z lisem i  mówi głoskę „s”, a dziecko klaszcze 3 razy. 

 

 



 

 

Na koniec rozwiążcie Quiz wiedzy „ Bezpiecznego Przedszkolaka”    

Na pewno świetnie sobie poradzicie   Trzymam kciuki    



 

 

 



2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem gazet -  ćwiczenia 

koordynacji ruchowej 

 

Potrzebne materiały: 

- gazety,  

- muzyka dowolna, 

- utwór muzyczny Lawrance z Arabii- https://www.youtube.com/watch?v=jdFwhhH2x7I 

 

 PODRÓŻ CZARODZIEJSKIM DYWANEM 

Zabawa z użyciem gazet. Rodzic oznajmia dziecku, że dziś wybiorą się w podróż do 

królestwa gazet- latającym dywanem. Daje dziecku gazetę, dziecko siada na gazecie- 

dywanach  i przemieszczają do Królestwa Gazet słuchając motywu muzycznego- Lawrence z 

Arabii. 

SZUKANIE DOMKÓW 

Zabawa z pauzą przy muzyce. Dziecko chodzi  po pomieszczeniu przy muzyce, zwiedza 

Królestwo Gazet i szuka dla siebie domków, stają na gazecie w czasie pauzy. 

CZYTANIE GAZETY 

Dziecko ujmując gazetę obiema rękami „czyta” ją, wędrują po sali lub tworzą wymyśloną 

przez siebie pozycję ( stoi , leży, siedzi, klęczy, może zmieniać natężenie głosu). 

IDZIEMY NA SPACER 

Dziecko zakłada na głowę gazetę-kapelusze i spaceruje przy muzyce. 

Na hasło: 

 wieje wiatr – dziecko unosi gazetę w górę i porusza nią (w czasie przerwy w muzyce) 
 spacer przy muzyce – dziecko spaceruje 

 pada deszcz – dziecko uderza paluszkami o zwisającą  swobodnie gazetę 

 burza z piorunami – dziecko mocno uderza palcami o gazetę i przedziera ją kilkakrotnie 

PRZESKOCZ KAŁUŻĘ 

Dziecko rozkłada gazety na podłodze w dowolnym miejscu. Biega, przeskakują przez gazety. 

TANIEC MOTYLI 

Dziecko składa gazetę, tak by utworzyły skrzydła motyla. Motyl porusza się w rytm muzyki. 

Fruwa wysoko, przysiada na kwiatach, tańczy ze sobą. Gdy zachodzi słońce, zasypia na 

swoich kwiatach. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdFwhhH2x7I

