
Temat tygodnia: Gry i zabawy wakacyjne.

1. „Szumiące echo” – zabawa artykulacyjna.

Dzieci powtarzają za rodzicem słowa:
- szabla, szachy, szakal, szalik, szopa, szyja, szyba, szynka, szyna, szufelka
- cisza, daszek, kasza, uszy, zeszyt, koszyk, nosze, pasza, ptaszek, muszelka
- afisz, kalosz, kapelusz, kosz, mysz, listonosz, arkusz, grosz, plusz, pióropusz

2.Dziecko uczy się na pamięć wiersza „Lato”.

Już wakacje dookoła,
pot wycierać trzeba z czoła.
Słońce przecież mocno świeci

i opala buzie dzieci.
Słonko wielkie ma promyki,

a Ty robisz fiki-miki.

3. „Akwarium” – słuchanie muzyki Camille’a Saint-Saensa.
Dziecko kładzie się na dywanie i zamyka oczy. Słucha fragmentu utworu
muzycznego „Akwarium” Camille’a Saint-Saensa. Po odsłuchaniu następuje krótka
rozmowa z rodzicem. Zadajemy pytania:
- Czy utwór jest wesoły czy smutny?
- Jaki może być tytuł tego utworu?
https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4

Dziecko samo tworzy dowolny układ taneczny do muzyki Camille’a Saint-Saensa. Do
dyspozycji ma folię malarską lub kawałek materiału.

4. Praca plastyczna akwarium ze słoika : https://youtu.be/FZO9DkmVsWE

Akwarium z tekturowego pudełka: https://youtu.be/VLny3vKs6eM

5. „Bańki mydlane” – zabawy badawcze z mydłem i wodą.

Przebieg: Rodzic wraz z dzieckiem wykonuje następujące ćwiczenia.
- „Co jest potrzebne do puszczania baniek mydlanych?” – wybór rzeczy.
Rodzic rozkłada na dywanie różne rzeczy i zabawki (klocki, książki, pluszaki,
widelec, piłka, kubek, słomka, mydło w kostce, mydło w płynie, płatki mydlane,
garnek, czapka, itp.). Zadaniem dziecka jest wybranie tych przedmiotów, które są
potrzebne do puszczania baniek mydlanych (kubek, słomka, mydło w kostce, mydło
w płynie, płatki mydlane).

- „Właściwości mydła” – zabawa badawcza.
Dziecko ogląda różne rodzaje mydła (mydło w kostce, mydło w płynie, płatki
mydlane). Następnie próbuje określić właściwości mydeł: mydło w płynie jest lepkie,
w kostce jest twarde, a płatki to małe kawałki mydła. Rodzic przygotowuje trzy
naczynia z wodą, i w każdym z naczyń rozpuszczamy inny rodzaj mydła. Wysuwamy
wraz z dzieckiem wnioski: Mydło rozpuszcza się w wodzie, pieni się. Gdy damy mało

https://www.youtube.com/watch?v=YVpl-RNzdE4
https://youtu.be/FZO9DkmVsWE
https://youtu.be/VLny3vKs6eM


mydła to woda pieni się słabo, jak damy dużo mydła – mocno się pieni. Określamy,
które mydło najszybciej się rozpuściło.

- Wybór mydła do puszczania baniek. Rozpuszczanie mydła w wodzie.
Rodzic wraz z dzieckiem wybiera mydło, które rozpuszczamy w wodzie.
Sprawdzamy, czy mydła jest wystarczająco, aby można było puszczać bańki mydlane
– wykonujemy próby.

- „Bańki mydlane” – ćwiczenia oddechowe.
Rodzic przekazuje dziecku kubek i słomkę oraz napełnia kubek wodą mydlaną.
Dziecko puszcza bańki mydlane. Można zrobić zawody dziecka i rodzica – kto zrobi
większą bańkę, lub komu uda się zrobić jak najwięcej baniek.

6. Posłuchaj i zatańcz: Link do piosenki Piosenka ,, Plac zabaw" :
https://www.youtube.com/watch?v=iCqcdRZSrFc&t=44s

7.„Wachlarzyk” – wykonanie pracy przestrzennej z papieru. Instrukcyjna jak zrobić :

Wachlarz origami: https://youtu.be/J79Ey8B47as

Wachlarz : https://youtu.be/9HY0V-RvMjM

8. A jakie są Wasze ulubione zabawy na dworze? Wychodzimy z dzieckiem na
podwórko i organizujemy dowolne zabawy z piłką, np.
Zabawa „Mur chiński” - z gałęzi, sznurka lub kamyków tworzymy prosty tor o
szerokości ok. 2 metrów i długości ok. 15 metrów. To „mur chiński”, po którym
dziecko powinno prowadzić piłkę tak, aby ta nie wypadła poza ustawioną szerokość.
Każda następna próba pokonania muru „powinna” trwać krócej. Gdy rodzic podaje
komendę „Chiny”, dziecko zmienia kierunek prowadzenia piłki.

Zabawa w auta - Ćwiczy umiejętność poruszania się z piłką oraz rozpoznawania
sygnalizacji świetlnej. Na wyznaczonym terenie (np. w obrębie kilku drzew czy na
połowie boiska) dziecko prowadzi piłkę i stara się na sygnał rodzica wykonywać
następujące czynności:

– „HAMULEC” – zatrzymać się z piłką,

– „LUZ” – swobodne prowadzenie piłki,

– „GAZ” – prowadzenie piłki w szybkim tempie,

– „ŚWIATŁO CZERWONE” – zatrzymać się z piłką,

– „ŚWIATŁO ŻÓŁTE” – przygotowanie do prowadzenie piłki (bieg w miejscu przy
piłce),

– „ŚWIATŁO ZIELONE” – prowadzenie piłki.

Życzę dobrej zabawy. Pozdrawiam Magdalena Lipowiecka
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