
 

 

 

 

 

 

Witajcie Krasnoludki! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 CZERWCA – ŚWIĘTO TATY 

 

 

 

 

 



Krawat dla taty – praca plastyczna 

cele: rozwijanie inwencji twórczej, estetyka wykonania pracy jako upominek dla najbliższej osoby 

 – wycinamy kształt krawata białego lub kolorowego papieru. Jeśli ma to 

być laurka to należy papier zgiąć na pół i wyciąć kształt podwójnie 

uważając, żeby się swobodnie otwierał.  Jeśli ma być ozdoba na szyję to 

wycinamy pojedynczy kształt i doklejamy wstążkę, tasiemkę, albo robimy 

na górze krawata dwie dziurki i przewlekamy wstążkę lub sznureczek. 

- ozdabiamy rysunkami, malunkami, wydzierankami z papieru kolorowego 

lub z gotowych szablonów, naklejek itp. 

 (

 



 Wiersz J. Wasilewskiej pt.:” Zabawa z rybką”  
 cele: rozpoznawanie wyrazów dźwiękonaśladowczych, skupienie uwagi, ćwiczenie pamięci  

  
  
 Rodzic czyta wiersz a dziecko powtarza wyrazy onomatopeje: 

Była sobie rybka, złota rybka mała, 

Co w morskich głębinach wesoło pływała. 

Złota rybka myk, myk, myk. 

Spotkała konika, konika morskiego, 

Pobaw się, koniku, ze mną w ganianego. 

Goni konik rybką, czas wesoło płynie, 

Mkną sobie beztrosko po morskiej głębinie. 

Złota rybka myk, myk, myk. 

Konik morski skik, skik, skik. 

Zobaczył ich raczek, co mieszkał w zatoce, 

Chcę się z wami bawić, pobiegać chcę trochę. 

Goni konik rybkę, rak za nimi kroczy, 

Bawią się wesoło, aż się śmieją oczy. 

Złota rybka myk, myk, myk. 

Konik morski skik, skik, skik. 

Mały raczek ciach, ciach, ciach. 

Zmęczył się aż strach. 

Usiadł na kamieniu, łzy rzęsiste roni, 

Rak nie biega szybko, rybki nie dogoni. 

Złota rybka mała raczka pocieszała: 

Mój ty raczku, by być żwawym, 

Trzeba nabrać trochę wprawy. 



 

Wyjaśnienie zwrotu: łzy rzęsiste roni. 

Rozmowa kierowana pytaniami rodzica: 

– Gdzie pływała złota rybka? 

– Jakiego konika spotkała? 

– W co się bawili? 

– Kto dołączył do zabawy w ganianego? 

– Dlaczego rak płakać? 

– Jak pocieszyła go rybka? 

– Jak pływała złota rybka? (Dziecko odpowiada: myk.) 

– Jak gonił rybkę konik morski? (Dziecko odpowiada skik) 

– jak gonił ich raczek (ciach ciach) 

 

Zabawa zręcznościowa „Łowienie rybek” 
cele: ćwiczenie precyzji i skupienia uwagi na zadaniu, współzawodnictwo w rodzinie 

 Zabawa dla dzieci łowienie rybek to świetna propozycja dla wszystkich przedszkolaków. Do zabawy 

potrzebujemy makaron “rurki” i słomki z możliwością wyginania.  

  

  
  

 Wprowadzamy dziecko do zabawy tłumacząc, że wygięte słomki to nasze wędki, a makaroniki to 

rybki. Jeśli mamy więcej czasu na przygotowanie zabawy, możemy wspólnie z dzieckiem 

pomalować makaroniki niczym kolorowa ławica morskich rybek. Następnie pokazujemy jak 

chwycić wędkę (chwyt prawidłowy do trzymania kredki) czyli w sprytny sposób w czasie zabawy 

uczymy prawidłowego chwytu do nauki pisania.  

 Krótki film instruktażowy: 

  
 https://www.youtube.com/watch?v=rDL2Sg-wD20&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=rDL2Sg-wD20&feature=emb_logo


 „Wakacyjne zabawki” – rozwiązywanie zagadek: 
 cele: zdolność kojarzenia, uważne słuchanie zagadek, kształtowanie logicznego myślenia 

Długi sznurek, rączki dwie. 

Skakać z tobą ciągle chce. (skakanka) 

  

Trzyma ją rybak, nad wodą stoi, 

Rybka ucieka, bo się jej boi. (wędka) 

  

Jest okrągła, kolorowa, 

Duża albo mała. 

Kiedy ją odbijasz, 

To będzie skakała. (piłka) 

  

W namiocie śpisz na nim miękko. 

Na wodzie unosisz się lekko. 

Lecz pamiętaj, żeglarzu kochany, 

że on jest nadmuchany. (materac) 

                         Który obrazek nie pasuje do wakacji? 

        

       
 

 



 „Piłka plażowa”- praca plastyczna  
 cele: wyrabianie sprawności graficznych z użyciem różnych znanych dzieciom kolorów 

 Rodzic rysuje na dużej kartce kształt koła - „piłkę”, a dziecko ozdabia ją 

przyklejając kulki z plasteliny, bądź robiąc kropki palcem zamoczonym 

 w farbie lub w inny ciekawy sposób. 

  

                  

 

 

 



 

„Jedzie pociąg”- zabawa z piosenką      
cele: doskonalenie poczucia rytmu i melodyjności 

dziecko śpiewa i obrazuje ruchem „tup, tup, hop i klap” 

https://www.youtube.com/watch?v=kpVkqTKM1q8&feature=emb_logo 

Jedzie pociąg, jedzie pociąg, 

a w pociągu dzieci. 

Jadą na wycieczkę, 

słonko jasno świeci. 

Pierwszy wagon: hop! 

Drugi wagon: tup, tup! 

Trzeci wagon: klap, klap, klap! 

Pociąg jedzie w świat. 

 Zabawa dźwiękonaśladowcza „Dokąd na wakacje?” 
 cele: gimnastyka buzi i języka, utrwalenie wiadomości o znanych dzieciom miejscach 

Rodzic wymienia kolejno różne miejsca, do których można pojechać na 

wakacje. Dziecko naśladuje odgłosy danej okolicy: 

– morze (szsz, szsz, szsz), 

– góry (owce na hali beczą: bee), 

– miasto (auta trąbią: trututu, karetka: ijo, ijo), 

– wieś (odgłosy wszelkich znanych dzieciom zwierząt gospodarskich), 

– wesołe miasteczko (huśtawka: buju-buju), 

– las (odgłosy różnych ptaków: pi, pi, pi, kuku, kra). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kpVkqTKM1q8&feature=emb_logo


„Pływa czy tonie?”– zabawa badawcza.  
cele: poznawanie świata poprzez eksperymentowanie, dochodzenie do własnych wniosków, zdolność 

obserwacji. 

 

Oglądanie i nazywanie zabawek, np. piłka, samochód metalowy, łódka 

plastikowa, gumowa kaczuszka. Dziecko wkłada zabawki do basenu  

z wodą lub innego dużego naczynia z wodą, bawi się nimi i sprawdzając, 

które z nich toną, a które utrzymują się na powierzchni wody. 

 

 

 

 



 

SPRÓBUJ WRZUCIĆ INNE PRZEDMIOTY I ZAZNACZ, KTÓRE PŁYWA 

 



 

Opowiadanie Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby pt. "Wakacyjne podróże"  

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE&fbclid=IwAR1ehbP0FZKcHc4MZ54kONKl-

EhD1NlPk2tjgCsQI1oUOM2ZfjFTywaFEfI 

TEMAT: Muszelki 

 

 

Wi Wierszyk „Muszelki” Dorota Gellner 
cele: Zdolność manipulowania przedmiotami i obrazkami, zdolność kojarzenia 

 

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! 
 

Jeśli mamy muszelki w domu, to przygotujmy je do zabawy. Jeśli nie mamy muszelek to 

wytnijmy obrazki muszelek. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE&fbclid=IwAR1ehbP0FZKcHc4MZ54kONKl-EhD1NlPk2tjgCsQI1oUOM2ZfjFTywaFEfI
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE&fbclid=IwAR1ehbP0FZKcHc4MZ54kONKl-EhD1NlPk2tjgCsQI1oUOM2ZfjFTywaFEfI




 

 

Muszelkowy wzorek - układanie wzoru z muszelek, wg podanego 

kodu: 

        Mała, mała, duża, mała, mała, duża… 

       Duża, duża, mała, mała, duża, duża, mała, mała… 

 

 



Zabawy z muszelką” – zabawa ruchowo- dydaktyczna. 
cele: dokładne wykonywanie ćwiczeń, kształtowanie prawidłowej postawy 

Dzieci wykonują polecenia dorosłego: 

- połóż muszlę przed sobą; 

- połóż muszę za sobą; 

- połóż muszlę obok siebie; 

- podnieś muszlę do góry; 

- połóż muszlę na dole na podłodze; 

- połóż muszlę na głowie (i zrób kilka kroków); 

- połóż muszlę na ramieniu (i zrób kilka kroków); 

- pochyl się do przodu, dorosły położy muszlę na swoich plecach (i zrób kilka kroków); 

- stań na jednej nodze i połóż muszlę na chwilę na kolanie. 

 

„Zbieramy muszelki” – zabawa ruchowa z elementami skłonu 
cele: posługiwanie się określeniami: duża – mała, tworzenie powtarzających się rytmów 

 

Na dywanie są rozrzucone powycinane sylwetki muszelek. Dziecko biega pomiędzy 

obrazkami  przy dźwiękach muzyki. Na sygnał „Zbieramy muszelki” , dziecko zbiera 

jak najwięcej muszelek. Na sygnał „Stop!” dziecko liczy ile zebrało muszelek. Zabawę 

można powtórzyć kilka razy. Dziecko stara się zebrać jak najwięcej muszelek. 

 

 

 

 

 

 

 



Zaproszenie do wspólnej podróży zagadką. Dokąd dzisiaj pojedziemy? 
 cele: wzbogacanie słownictwa, poznawanie, utrwalanie pojęć związanych z morzem  

i bezpieczeństwem, zachęcanie do dłuższych swobodnych wypowiedzi. 

 

dorosły włącza  odgłosy natury (szum morza) 

https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU 

i mewy - https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ 

i czyta zagadkę – dziecko odpowiada: 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują.   (morze) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU
https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ


 

 

 cele: kształcenie spostrzegawczości i skupienia uwagi 



 

MEMO: Wytnij i pograj z rodziną 

cele: ćwiczenie pamięci i orientacji 

 

 



 

 

 

 

 



„Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?” – omówienie 
ilustracji tematycznych  
cele: zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego letniego wypoczynku,  utrwalenie postaw 

związanych z bezpieczeństwem podczas kąpieli w morzu. 

 

 Porozmawiacie z dzieckiem o obrazkach. Zwróćcie uwagę na właściwe zachowanie 
szczególnie nad wodą i nie oddalanie się od dorosłych. 

  

  



  

  

 • Czy można wchodzić do wody bez wiedzy i opieki rodzica? 
• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 
• Czy na plaży można zakopać śmieci? 
• Czy w czasie burzy można spacerować po plaży? 
• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

  



  

 

Obejrzyjcie filmy o bezpiecznych wakacjach: 

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

oraz 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y


 

cele: kształcenie spostrzegawczości, 

 



ZNAJDŹ 10 SZCZEGÓŁÓW NA TYCH DWÓCH OBRAZKACH 

cele: ćwiczenie skupienia uwagi i porównywania dwóch obrazków 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOROWANKA STATEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I na zakończenie - trochę ruchu i muzyki: 

 

 

,,Wielkie poruszenie'' to świetna piosenka dla dzieci, hit dla 

najmłodszych. Piosenka, która zachęca do ruchu, sportu ! Bo sport to zdrowie 

i pamiętajmy, aby zachęcać nasze pociechy do wysiłku fizycznego. Z tą 

piosenką najmłodsi będą uwielbiać codzienną gimnastykę. Dzieci od małego 

powinny wiedzieć jak ważny w życiu każdego jest ruch i zdrowie. Zacznijcie 

więc codzienny trening już dziś  

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is 

TEKST  

1. Przysiad, podskok i obroty, raz i dwa, Nawet jeśli brak ochoty, dwa i dwa, Koci grzbiet i 

brzuszki dwa, raz i dwa, Siłę mam więc radę dam! Ha ha ha!  

2. Dalej, łokieć do kolana, raz i dwa, I wymachy znów od rana, dwa i dwa, Palcem chociaż 

dzisiaj rusz, raz i dwa, Hej, no dalej, rusz się rusz! Ha ha ha!  

Ref. Wywijamy żwawo - brawo brawo brawo! Wywijamy żwawo - brawo brawo bra! Raz 

w lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo! Raz w lewo, raz w prawo! Hurra!  

3. Przyłącz się, wywijaj z nami, raz i dwa Nie wywracaj już oczami, dwa i dwa, Ruszaj się! 

ruch nawet wspak, raz i dwa, Przecież ruch potrzebny tak! O tak!  

Ref. Wywijamy żwawo - brawo brawo brawo! Wywijamy żwawo - brawo brawo bra! Raz 

w lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo! Raz w lewo, raz w prawo! Hurra! Raz w 

lewo, a raz w prawo, brawo brawo brawo! Raz w lewo, raz w prawo! Hurra! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


Gra Miś "Ruch to zdrowie"  
 

Miś - Ruch to zdrowie to najnowsza gra edukacyjna WSiP 

przeznaczona dla dzieci pomiędzy 3 a 5 rokiem życia. Miś, Świnka  

i Małpka wprowadzają w bajkowy świat przygód, równocześnie 

edukując i wspierając wszechstronny rozwój dziecka. Zabawy 

proponowane przez zwierzaki pozwalają rozwijać umiejętności – w tym  

szkolne, wyrabiać pożądane nawyki i wpajać pozytywne wartości. 

Dzięki niej najmłodsi gracze uczą się czytania, pisania, wymowy, 

zapamiętywania, śpiewania i rytmiki.  

Gra uzyskała pozytywną opinię psychologów dziecięcych: 

https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4 

https://www.youtube.com/watch?v=ImUd_iXFFN4


 

 

 POZDRAWIAMY KRASNOLUDKI  

W PIERWSZYM TYGODNIU LATA 


