
Bezpieczne bawimy się w letnie dni  -  GRUPA 2            

 

Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie! 

Szanowni Rodzice, Kochane Dzieci dzisiaj mamy dla Was kolejne zadania 

do wykonania.  Przygotowujemy się do nadejścia lata.  

 

PONIEDZIAŁEK 
Zabawa „Bilety”. Wysypujemy na dywan kolorowe kartoniki (o wymiarach 2 cm x 5 cm).  
Wyjaśniamy dzieciom, że to bilety na podróż do ich wymarzonych miejsc.  
Każde dziecko może dostać nawet kilka takich biletów.  
To, w ile miejsc będzie mogło się wybrać, zależy tylko od niego. Każde dziecko bierze do ręki tyle 
biletów, do ilu potrafi policzyć, i układa je przed sobą. Następnie dzieci po kolei liczą ułożone przed 
sobą kartoniki, żeby sprawdzić, w ile miejsc pojadą w podróż. Pozostałe dzieci sprawdzają.  
Ćwiczenie poprawności przeliczania. 
Zabawa ruchowa rzutna „Rzuć piłkę do tunelu” Tunelem może być pudełko. 
 
Słuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Trampolinek jedzie na wakacje. 
 
Rodzic czyta opowiadanie. 
Trampolinek jedzie na wakacje 
Przyszło Lato do przedszkola, 
bo już na wakacje pora, 
puka w okno, puka w drzwi, 
T rampolinku, otwórz mi. 
– Hej, hop, naprawdę odwiedziło nas Lato – ucieszył się Trampolinek, otwierając drzwi. 
Lato weszło do środka. Ach, ach! Zapachniało akacją i lodami jagodowymi. 
– Dokąd się wybierasz na wakacje? – zapytało Lato. 
– Nad morze! – odpowiedział Trampolinek. – Pojadę pociągiem. 
– Czy jesteś już spakowany? 
– Jeszcze nie, bo nie wiem, co zabrać. Mam kocyk i piłkę plażową. 
Wtedy Lato zaśpiewało: 
Trampolinku, przyjacielu, 
spakuj czapkę lub kapelusz, 
kąpielówek cztery pary 
i od słońca okulary. 
Trampki, klapki i sandały 
i kalosze też, mój mały. 
Jakieś bluzki, swetry, spodnie, 
i nieważne, czy są modne. 
Możesz wierzyć moim słowom: 



kurtkę weź przeciwdeszczową. 
Z filtrem krem do opalania – 
przecież trzeba się ochraniać. 
Zastanówmy się chwileczkę: 
zabierz pastę i szczoteczkę, 
mydło, grzebyk oraz ręcznik. 
I co jeszcze? I nic więcej. 
Gdy tak Lato śpiewało, wszystkie rzeczy wyskakiwały z szuflad i szafy i tańczyły w powietrzu  
jak motyle, a potem ustawiły się w rządku. Zabawki pomagały Trampolinkowi w pakowaniu.  
A pluszowy Zajączek podał mu mały woreczek. 
– To na skarby – szepnął w tajemnicy. 
– Jakie skarby? – Trampolinek zrobił wielkie oczy. 
– No wiesz, muszelki, kamyki, bursztyny… 
Lato pokiwało głową z uśmiechem, bo na wakacjach można znaleźć mnóstwo skarbów.  
Potem założyło słomkowy kapelusz i pojechało zawiadamiać innych, że już pora na wakacje.  
A jak podróżowało? Może balonem, a może pociągiem, a może rowerem, a może samolotem, a może 
pieszo. Pewnie wszystkim po trochu. 
 
 Rozmowa na temat treści opowiadania. Przykładowe pytania: 
– O czym jest utwór? 
– Dokąd można się wybrać w czasie wakacji? 
– Co trzeba zabrać na wakacje? 
– Jakich zasad trzeba przestrzegać?  
 
Rozwiązywanie zagadek autorstwa Moniki Niewielskiej dotyczących bezpieczeństwa. 
Kiedy słońce mocno świeci, 
a plac zabaw pełen dzieci, 
w piaskownicy robię babkę, 
a na głowę wkładam… (czapkę) 
Miło kąpać się w jeziorze, 
bardzo lubię także morze. 
By bezpiecznie w wodzie brykać, 
muszę widzieć… (ratownika)  
Gdy jedziemy samochodem 
na wycieczkę lub nad wodę, 
siedzę grzecznie i bez krzyku, 
ale zawsze w… (foteliku) 
Gdy chcę jeździć na rowerze, 
a brat hulajnogę bierze, 
i wieczorem, i o brzasku 
my jeździmy zawsze w… (kasku) 
 
Pogadanka „Bezpieczne wakacje”.  Omawiamy z dziećmi zasady bezpiecznej zabawy podczas 
pobytu na wakacjach. Wypowiedzi ilustruje obrazkami pokazującymi właściwe 
i niewłaściwe zachowania, a także niebezpieczeństwa, jakie z nich wynikają. 
Podsumowujemy wypowiedzi dziecka, a odpowiadające im ilustracje przyklejamy 
na dużym arkuszu szarego papieru, tworząc Wakacyjny Kodeks Przedszkolaków,  
np.: 
• pływamy zawsze w miejscach dozwolonych (najlepiej strzeżonych) 
• zabieramy z sobą krem z filtrem UV, nakrycie głowy, wodę do picia 
• nie skaczemy do wody 
• nie oddalamy się od rodziców 
• nie przyjmujemy poczęstunku i napojów od nieznajomych. 



 
 
Zabawa dydaktyczna „Uważaj na znaki!”. Informujemy  dzieci, że zawsze należy zwracać 
uwagę na znaki. Często informują one o niebezpieczeństwach i pozwalają uniknąć groźnych 
sytuacji. Przedstawiamy zdjęcia wybranych znaków (np.: zakaz kąpieli, zakaz rozpalania 
ognisk, zakaz jedzenia i picia), po czym wręcza dziecku kartki z kilkoma scenkami i prosi, 
aby wskazał, jaki znak powinien zostać umieszczony przy danym obrazku (np.: sala 
muzealna – zakaz jedzenia i picia, plaża niestrzeżona – zakaz kąpieli, leśna polana – zakaz 
palenia ognisk).  
 
Rozmowa tematyczna „Kto nam może pomóc?”. Pytamy dzieci, kto – poza rodzicami 
i opiekunami – może im pomóc w niebezpiecznych sytuacjach (np.: ratownik wodny, 
policjant, strażak, ratownik medyczny, strażnik miejski). Przedstawiamy przedszkolakowi 
plansze z wybranymi numerami alarmowymi, które mogą okazać się przydatne (np.: 
112 – numer alarmowy, 997 – Policja, 998 – Straż Pożarna, 999 – Pogotowie Ratunkowe). 
 

 „Bezpieczna podróż”  – swobodne wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji i w łasnych doświadczeń. 

 
 
Numery alarmowe: ćwiczenia słuchowe- kształcenie wrażliwości słuchowej. 
Posłuchajcie nagrania sygnałów: policji, straży pożarnej, karetki pogotowia... Jakie sygnały zostały 
przez Was rozpoznane? Jaki pojazd kojarzy się Wam z usłyszanym sygnałem? 

https:/ / www.youtube.com/ watch?v=MxjN7R_FN6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=MxjN7R_FN6Q


112, każdy wie i tam dzwoni, gdy jest źle... Ćwiczenie: nazwij pojazdy i powiedz do kogo należą. 
Połącz numery alarmowe z takimi samymi na pojazdach. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ZESTAWY ĆWICZEŃ GIMNASTYCZNYCH 
Rozdajemy woreczki. Dziecko staję w lekkim rozkroku. Woreczek trzyma 
w ręku. Przeciwną nogę unosi i stara się dotknąć jej woreczkiem. Potem przekłada woreczek 
do drugiej ręki i unosi drugą nogę. Następnie odpoczywa i powtarza ćwiczenie. 
II. 

1. Ćwiczenie mięśni brzucha. 
Dziecko rozbiega się po sali, szuka miejsca do ćwiczeń. Kładzie się na plecach, ugina 
nogi w kolanach, stopy opiera na podłodze. Na zmianę unosi nogi i przekłada pod 
kolanem woreczek z ręki do ręki. 

2. Skoki. 
Dziecko układa woreczek na sali jeden za drugim w niewielkich odstępach. Ustawia się 
na początku powstałego mostu. Skaczę obunóż z woreczka na woreczek (jak z kamienia na 
kamień). 

3. Ćwiczenie równowagi. 
Dziecko pozostaję w ustawieniu jak poprzednio. Tym razem przechodzi po woreczkach, 
stawiając naprzemiennie stopy. Utrzymuję równowagę i właściwą postawę ciała. 

4. Ćwiczenie na czworakach. 
Dziecko przyjmuję pozycję podporu tyłem, woreczek kładzie na brzuchu. Spaceruję po sali, 
co chwilę zatrzymuję się, siada, odpoczywa, po czym wraca do wędrówki. 

5. Zabawa bieżna. 
Siadamy na wyznaczonej linii. Naprzeciwko w niewielkiej odległości  kładziemy dwie obręcze  
hula-hoop. Na sygnał wstaję, biegnie do obręczy, zostawia woreczek i wraca. Zabawa ma na celu 
rozwijanie szybkości. 
III. 

6. Ćwiczenie stóp. 
Dziecko pozostaję na linii. Przybliżamy do dziecka obręcz z woreczkami. Dziecko 
siada wokół swojego koła. Woreczek łapię stopami i starają się wrzucić do środka obręczy. 

7. Zabawa lub ćwiczenie o nieznacznym ruchu z korekcją postawy. 
Dziecko ponownie wstaję, woreczek kładzie na głowie. Maszeruję powoli, wykonuję wdech 
nosem i długi wydech ustami. Uważa, aby nie zgubić woreczka, zachować właściwą postawę. 



 



 

 

 



WTOREK 
 

Zabawa słowna „Wakacyjne skojarzenia”. Zabawę rozpoczyna mówiąc: Wakacje to…  
Następnie każde dziecko podaje skojarzenie do słowa wakacje (np.: lato, słońce, plaża). 
 
Pogadanka „Moja wakacyjna przygoda”. Dorosły opowiada dziecku jedną ze swoich 
wakacyjnych przygód. Następnie prosi chętne dzieci o podzielenie się swoim wspomnieniem 
z dowolnej wycieczki. Przypominamy dzieciom, że podczas każdej wycieczki trzeba 
pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Dzieci nigdy nie powinny oddalać 
się od opiekunów. 
 Zabawa ruchowa „Na wakacje pociągiem”.  dzielimy dzieci na dwa zespoły-pociągi: 
pierwszy jedzie w góry, a drugi nad morze. Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach, trzymając 
dłonie na ramionach osoby przed sobą. Wyznacza linię mety – stację. Na sygnał 
 pociągi ruszają w trasę. Kiedy dotrą do celu, przedszkolaki wykonują czynności typowe 
dla tego miejsca, np.: pociąg pierwszy – dzieci naśladują wspinanie się po górach, pociąg 
drugi – przedszkolaki imitują pływanie i nurkowanie. Następnie zespoły zamieniają się 
miejscami docelowymi. W domowych warunkach proponujemy pociąg dziecko, pociąg dorosły. 
 
Zabawa ruchowa " JEDZIE POCIĄG " 
"Jedzie pociąg, jedzie pociąg a w pociągu dzieci. 
Jadą, jadą na wycieczkę słonko jasno świeci.  
Pierwszy wagon hop, 
drugi wagon tup, tup, 
trzeci wagon klap, klap, klap, 
pociąg jedzie w świat." słowa K. Kulikowska 
 
Posłuchaj piosenki  

Śpiewające Brzdące - Wycieczka pociągiem 
https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc 
 
Wersja karaoke. Zaśpiewajcie wspólnie. https://www.youtube.com/watch?v=whq9DYJUS-A 
Często z wycieczek przynosimy kamyki. Dziś przydadzą nam się do zabawy plastycznej. 
 
Praca plastyczno-techniczna „Wakacyjny obrazek”. Rodzic daje dziecku płaski kamień. 
Dzieci rysują pastelami/flamastrami na kamieniach dowolne elementy kojarzące się im z wakacjami 
(np. przedmioty, elementy przyrody). 
 
 

 
 
 Zabawa rozwijająca słownictwo „Wakacyjna historia”.  
Stwórzmy opowieść, prezentując swoje obrazki wykonane na kamieniu.  
Obrazek który przedstawia słońce: Był piękny i słoneczny poranek… Siedzące obok niego dziecko 
podnosi swój kamień i kontynuuje opowieść, odwołując się do tego, co na nim narysowało.  
Rodzic przypomina treść całej historii, wymienia jej bohaterów, odwołuje się do konkretnych 
kamiennych obrazków. W trakcie opowieści przedszkolak układa obrazki przed sobą. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc
https://www.youtube.com/watch?v=whq9DYJUS-A


Odnajdź 8 szczegółów którymi różnią się te dwa obrazki 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ŚRODA 
 
 
Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki. Nad morzem  
 
MORZE 
 
Morze w białych koronkach! 
Wiatr koronki poplątał, 
poszarpał, potarmosił, 
chociaż nikt go nie prosił! 
Porozrzucał po piasku 
koronki pełne blasku, 
porozrzucał, zostawił - 
krótko nimi się bawił! 
 
RAZ NA PLAŻY 
 
Raz na plaży sobie stałam, 
morskie fale podziwiałam. 
Podziwiałam żółty piach 
i tłum taki, że aż strach! 
Podumałam, popatrzyłam, 
podziwianiem się zmęczyłam. 
Zawołałam: - Ten, kto chce, 
niech podziwia teraz mnie! 
 
WIATR NA PLAŻY 
 
Wiatr na plażę wpadł za nami 
i rozpycha się łokciami! 
Tu się wciska, tam się pcha, 
woła: - Ja tu siądę! JA! 
 
Już go pełno dookoła, 
tu coś gwiżdże, tam coś woła, 
naszą piłkę zabrał nam. 
- Patrzcie! - pisnął - w piłkę gram! 
 
Wstążkę porwał i nie zwrócił, 
gdzieś za wydmą ją porzucił, 
kapelusze strąca z głów - 
no, po prostu szkoda słów! 
 
MUSZELKI 
 
Muszelki są piękne! Muszelki są różne. 
Spiczaste i płaskie, okrągłe, podłużne, 
w kropeczki, w kreseczki tęczowe lub nie - 
tu śmieje się jedna, tam śmieją się dwie! 
Ta z czarnym paseczkiem, ta z kropką świetlistą, 
ten, kto je zbudował, był wielkim artystą! 
 
KUBEŁEK 
 
Jestem dzisiaj w złym humorze! 
Obraziłam się na morze! 
Z obrażoną chodzę miną, 
bo mi gdzieś kubełek zginął. 
 



Pewnie morze go zabrało, 
do kubełka wodę wlało, 
nawrzucało wodorostów 
i porwało go po prostu. 
 
O! Przepraszam! Nakłamałam! 
Sama w piasku go schowałam. 
 
SZUM 
 
Wkoło plaża, ludzi tłum, 
a mnie porwał morski szum! 
Szum otulił mnie jak szal - 
cała jestem w szumie fal! 
 
Stoję sobie pośród tłumu 
w pelerynie. Z czego? Z szumu! 
Stoję sobie zachwycona, 
no i szumię jak szalona! 
 
SŁOŃCE ZACHODZI 
 
Słońce zachodzi. W morzu się chowa. 
Chowa się słońca płonąca głowa, 
świetliste ręce, błyszczące oczy 
i noc jak czarna piłka się toczy. 
 
Toczy się brzegiem, skacze po falach 
i w czarnych muszlach gwiazdy zapala! 
 
Rozmowa inspirowana wierszem. Przedszkolaki odpowiadają na pytania., np.: 
 Gdzie można znaleźć muszle?  
Jakie są muszle?  
Jaki mają kształt?  
Jakie mogą mieć kolory?  
Skąd się biorą muszle na plaży (w morzu)?  
 
Pokazujemy dzieciom różne muszle, prosząc, aby dokonały ich klasyfikacji ze względu  
na wielkość, kształt, kolor. Opowiadają o swoich wspomnieniach. 
 
Zabawa ortofoniczna „Dźwięki nad morzem” – usprawnianie narządów mowy.  
Dzieci powtarzają za N. kombinację sylab, zachowując ustalony rytm,  
np.: szu, szu, chlap, chlap, wiu, wiu, szu. 
 
Zabawa integracyjna „Płyną, płyną statki”. Dzieci powtarzają za N. słowa rymowanki 
i wykonują odpowiednie ruchy: najpierw wodzą palcem po dywanie, a potem kierują 
palec przed siebie: 
 
Płyną, płyną statki 
po wielkim dywanie. 
Płyną, płyną statki, 
właśnie patrzysz na nie.  
 
Praca plastyczna „Muszla i perła”.  
N. wręcza każdemu dziecku okrągły papierowy talerz, 
który dzieci zginają na pół, tworząc muszlę. Stronę wewnętrzną talerza-muszli malują 
różową farbą, a zewnętrzną – szaro-niebieską. Na środku muszli dzieci umieszczają 
perełkę i z pomocą N. przyklejają ją klejem Magic. 

 
 



 Opowiedz historyjkę obrazkową. Jak myślisz kiedy na plaży jest bezpiecznie się bawić? 

 



 
 



 
 



 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



CZWARTEK 
Ćwiczenia artykulacyjne „Rozmowa przez telefon”.  
Dzieci w parach siedzą naprzeciwko siebie i naśladują rozmowę telefoniczną. Zwracamy uwagę dzieci 
na konieczność przestrzegania zasad prowadzenia kulturalnej rozmowy (przedstawienie się, 
stosowanie form grzecznościowych, zaczynanie i kończenie rozmowy, np. dzień dobry, do widzenia). 
Rozwijanie umiejętności słuchania się nawzajem. 
Zabawa matematyczna  Wakacyjne podróże 
1. Rodzic rozmawia z dziećmi na temat sposobu przygotowania się do podróży. Pyta, o czym należy 

pamiętać, wybierając się na wakacje. Przypomina o zachowywaniu niezbędnych zasad 
bezpieczeństwa. Odwołuje się przy tym do wcześniejszych wypowiedzi dzieci – dzielenie się 
doświadczeniami. 

2. Zabawa „Tak, nie”. Przed dzieckiem leżą różne przykładowe przedmioty zgromadzone (książka, 
gazety, butelka z wodą mineralną, sweter, spodnie, ręcznik, mydło, pędzel, czapeczka  
z daszkiem). rodzic prosi dzieci, aby podzieliły te rzeczy na dwie kategorie: te, które zabrałyby  
na wyjazd, i te, które trzeba zostawić. Uzasadnia swój wybór. 

3. Zabawa ruchowa „Wyruszamy w podróż”. Obręcz -  kładziemy  w wybranym miejscu sali – to 
będzie domek. pokazujemy ilustrację wybranego środka lokomocji. Gdy zaczynamy grać na 
tamburynie, dzieci wyruszają w podróż (zaczynają biegać po pokoju, naśladując ruch i dźwięki 
pokazanego środka lokomocji. Na przerwę, wracają do domu, czyli do obręczy. 

4. Zabawa naśladowcza. zapraszamy dzieci na wakacyjną wyprawę. Prosimy, by dzieci spakowały 
walizki, włożyły kostium kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem, przewiesiły 
przez ramię ręcznik itp. Dzieci naśladują ruchem czynności wymienione przez rodzica. 

5. Zabawa „Samolotem na wakacje”. Dzieci przedstawiają ruchowo lot samolotem według instrukcji: 
– Wsiadamy do samolotu. (krok dostawny w bok) 
– Zapinamy pasy: klik. (ruch ręką z jednej strony ciała na drugą, imitujący zapinanie pasów) 
– Sprawdzamy, czy działa komputer pokładowy. (ruch paluszków przed sobą, imitujący naciskanie 
klawiatury na komputerze) 
– Uruchamiamy silnik: bzyt-bzyt. (zaciskanie kciuka na pięści z jednoczesnym wysuwaniem jednej ręki 
do przodu –raz prawej, raz lewej) 
– Sprawdzamy skrzydła. (ręce na bok) 
– Startujemy: 3, 2, 1, start! (rozpoczęcie biegu) 
– Lecimy. (bieg po sali w rytm muzyki) 
– Lądujemy. (przykucnięcie) 
6. Zabawa „Jesteśmy nad morzem”. Dzieci naśladują ruchem czynności wymienione przez rodzica.: 

Koniec podróży. Jesteśmy na plaży. Posmarujemy się teraz kremem przeciwsłonecznym. 
Smarujemy buzię, ręce, nogi, brzuch i prosimy kolegę obok, żeby posmarował nam plecy.  
Potem zakładamy czapkę z daszkiem i już możemy się bawić. Rozkładamy chustę (morze). 
Dziecko trzyma  ją za brzegi i delikatnie nią poruszają (fale). Rodzic zaprasza dziecko na chustę, 
żeby usiadło - faluję chustą.  

 
Zabawa słuchowa „Co mówi morze?”. Włącz dowolne nagrania prezentujące dźwięki typowe  
dla przyrody nadmorskiej, np.: szum morza, odgłosy mew, odgłosy statku.  
Dziecko kładzie się na podłodze, zamykają oczy i odgadują, jaki dźwięk słyszą. 
http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104231/PLIKI_2/ABC05002.mp3 
http://scholaris.pl/zasob/102275  
 
7. Jedziemy  w kolejne wakacyjne miejsce samochodem. Zabawa „Samochody”.  W  rytm  

na tamburynie, dziecko swobodnie porusza się po pokoju, naśladując jazdę samochodem.  
Na przerwę w grze samochód zatrzymuję się. Rusza ponownie, gdy znów usłyszą tamburyn. 
Zabawę powtarzamy kilka razy. 

8. Zabawa „Na wsi”. Dojechaliśmy na wieś. Ile tu różnych zwierząt!. Następnie wymienia nazwy 
zwierząt (np. kura, krowa, kaczka, gęś, koń), a dziecko naśladuję  je głosem. 

9. Zapraszamy dziecko  na lekcję jazdy konno. Przy dźwiękach krakowiaka dziecko porusza się 
krokiem dostawnym.  

10. Czas na wycieczkę rowerową do lasu. Najpierw zakładanie kasku, potem kładziemy się  
na podłodze, unosimy nogi do góry, ręce wyciągamy przed siebie i poruszamy nogami tak,  
jakby kręciły pedałami.  

11. Zabawa „W lesie”. Mówimy i pokazujemy, a dzieci naśladują  ruchy lub wykonują polecenia:  
Przed wejściem do lasu trzeba założyć odpowiednie ubranie (długie spodnie, bluzkę z długim 
rękawem i czapkę), spryskać się płynem przeciw komarom i kleszczom: psik, psik. Kiedy będę 

http://static.scholaris.pl/resource_imp/104/104231/PLIKI_2/ABC05002.mp3
http://scholaris.pl/zasob/102275


grać na tamburynie, maszerujesz w po lesie, wysoko unosząc kolanka.  
Kiedy usłyszysz grzechotkę, siadacie pod drzewem i odpoczywacie.  

12. Powrót do domu. Powtórzenie zabawy „Samochody”  

13. 

 
 



PIĄTEK 
 

Zabawa dokończ zdanie „Moja ulubiona zabawa to…”.  
Dzieci siedzą na dywanie w kole i rzucają między sobą piłkę, mówiąc: 
Moja ulubiona zabawa to…, po czym wymieniają nazwę zabawy.  
Ćwiczenie umiejętności dzielenia zdania na wyrazy. 
 
Ćwiczenia grafomotoryczne „Piłka”.  
Rysowanie na kartce piłki-koła prawą i lewą ręką jednocześnie.  
 
 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 

1. Zabawa ruchowa rzutna „Kto dalej rzuci?”  
Zabawa o charakterze ożywiającym aktywizująca duże grupy mięśni „Dobiegnij do piłki”. 
Dziecko stoi na 1 linii. Na sygnał puszcza mocno po podłodze piłkę, a następnie szybko za nią 
biegną.  Łapię piłkę, unosi ją wysoko do góry i wraca na swoje miejsce. Ćwiczenie powtarzają 
2 razy. 

2. Ćwiczenie mięśni brzucha „Podnieś piłkę stopami”.  
Dzieci siedzą na podłodze w rozsypce. Ręce opierają z tyłu na podłodze. Stopami chwytają 
piłkę, podnoszą ją i odkłada z powrotem. Stara się, by piłka nie wypadła im ze stóp. 

3. Skłony z ćwiczeniem wyprostnym.  
Dziecko w rozsypce w siadzie skrzyżnym. Piłkę trzyma oburącz na kolanach. Na sygnał . 
przesuwa piłkę po podłodze w przód i z powrotem przyciąga ją do siebie. Następnie prostuję 
plecy, wysoko wyciągają ręce z piłką nad głową. Patrzy za piłką. 

4. Ćwiczenie na czworakach.  
Dziecko ustawia się na 1 linii – starcie. Przyjmuję pozycję na czworakach. Piłkę kładzie   
przy głowie. Na sygnał toczy piłkę głową do wyznaczonej linii – mety. 

5. Rzuty.  
Siadamy  na wyznaczonej linii w siadzie skrzyżnym. Naprzeciwko w niewielkiej odległości  
(w zależności od umiejętności dzieci) Kładziemy  koło hula-hoop. Na sygnał kolejno dziecko 
wstaje, podchodzi do wyznaczonego miejsca i próbuje rzucić piłką w środek koła.  
Następnie łapie swoją piłkę i siada na miejsce. 

6. Ćwiczenie uspokajające.  
Dziecko maszerują po okręgu. Wolno unosząc piłki, robiąc wdech nosem, i opuszczają je, 
wydychając powietrze ustami. 

 



 



 
 
 



 

 

ANGIELSKI 

SUMMER CLOTHES 

Polecane filmy do zajęć w domu. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U 

https://www.youtube.com/watch?v=P6EZdj_RWyk 

Piosenka utrwalająca słownictwo: Let's Get Dressed Song 

 https://www.youtube.com/watch?v=OAVh6StYLq8   

https://www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U
https://www.youtube.com/watch?v=P6EZdj_RWyk
https://www.youtube.com/watch?v=OAVh6StYLq8


Everybody put your… on, put…on! Let’s do it this way.First…., and then put.., Everybody put 

your…on. Let’s go out to play.(pants, socks, shirt, shoes, coat) 

Powitanie:  Hurray! Let’s play! Hurray, let’s play! Hurray, Hurray, Hurray, let’s play! 

MY SUMMER CLOTHES 

Wyjaśnij dzieciom co oznacza słowo summer. Przygotuj karty obrazkowe do części garderoby  

które zwykle nosi się w określonych porach roku. Krótkie spodenki, zimowy płaszcz, śniegowce, 

czapki, spódniczkę, krótkie spodenki, podkoszulek. Pokazując szorty, powiedz: I put them on In 

summer. Nakładam je latem. Yes plus kciuk w górę. Pokazując czapkę, powiedz: I put it on In 

summer? Yes kciuk w górę Or no kciuk do dołu. W ten sposób podzielcie ubrania na letnie i zimowe. 

Zadanie 2 Pokazując poszczególne części garderoby, szukaj właściciela. Pokaż szorty, mówiąc: 

Whose are these? Czyje to szorty? Właściciel odpowiada: My shorts! 

Zabawa  sklep odzieżowy: Przygotuj pacynki, różne części garderoby. 

Propozycja zdań do zabawy: I need a tshirt/ shorts/skirt, please. Here you are. Thank you. 

Zabawa popsuty telewizor: Dzisiaj w telewizji nadano audycję, o tym, jak dzieci bawiły się w sklep. 

Niestety w telewizorze zepsuł się dźwięk i słychać tylko fragmenty zabawy. Spróbuj odtworzyć  

co kupiły dzieci. Pokazuj kartę gdy wypowiadasz zdanie i poproś o powiedzenie dziecka co kupiły 

osoby z telewizji. I need a (zawieś głos i pokaż t- shirt)…Dziecko: odpowiada t-shirt. Mówimy dalej: 

Here you are, Jimmy. Dziecko  odpowiada: Thank you. Użyj sformułowania T – Shift for.. 

Zabawa - Pakowanie bagażu: Rozłóż karty ubrań na podłodze(T-shirt, shorts, skit, boots, coat, hat)  

i przygotuj torbę podróżną. Babcia chciała zabrać Cię w podróż, niestety utknęła w korku i nie zdąży 

spakować Twojej walizki.  Zrób to teraz. Weż do ręki telefon i udawaj, że rozmawiasz z babcią  

co będzie potrzebne. Put my/ your hat In the bag. Dziecko wkłada właściwy obrazek do torby. Itd. 

Simon says: I’m wizard. My nam is Simon. Jestem czarodziejem Mam na imię Simon. Wykonajcie 

moje polecenia, ale tylko wtedy, gdy was o to grzecznie poproszę. Hocus pocus, clap your hands – 

nie wykonujesz polecenia. Hocus pocus, clap your hands, please. Dziecko klaszcze.  Odpowiednio 

czarujemy dalej  – dance/turn around/touch your (head, feet)/put on your(hat, coat, skirt, shorts) 

 

Zabawa w dawanie prezentu 

Połóż pudełko z obrazkami przedstawiającymi: kite, car, ball, doll, teddy, book, crayon, coat, hat, 

boots, skirt, shorts, T- shirt. Dziecko losuję kartę. Pokazuję, I nazywa. I’ve got boots(losując buty). 

Posadź misia i lalkę obok. Gdy nazwiecie obrazki. Poproś o wybranie prezentu dla zabawki i o 

wręczenie jej. I’ve got kite for you. Here you are! Rodzic odpowiada: Thank you. Na początku 

pokaż co mówić jak wybierzesz kartę I wręczyć prezent.  

Stwórz słowniczek nowych wyrazów/ plakat. Narysuj dziecku lub narysujcie razem. Pokolorujcie i 

nazywajcie jak najczęściej. 

Głuchy telefon jest dobrą zabawą jeśli macie koło siebie więcej osób. Ostatnia osoba wskazuję kartę z 

wyrazem – hasłem. Lub np. rysuję hasła które był. Starsze dzieci mogą zapisać wyraz. Po zabawie 

stworzony rysunek plakat możecie powiesić na lodówce. 

You did great today! Well done! 

 



Obrazki do zajęć: 

                       

                           

                      

                                           



 

 

 

 

 

 



Posegreguj ubrania ze względu na pogodę podczas której je nosimy. 
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