
Grupa II – Czerwiec 

Tematyki:  

•  „Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany” 

• „Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?” 

Propozycje zabaw i zajęć od 15.06.  do 19.06.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,9, 11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka:1, 2,  3, 4, 5, 7, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,9, 11,12, 18, 19    

 

„Piosenka do walizek i plecaków”- nauka  piosenki  sł. Dorota Gellner, muz. Barbara Kolago 

1. Mam kartkę niewielką 

i pędzel malutki, 

namaluję na papierze 

kolorowe nutki. 

Ref: Dla dziewczynek i chłopaków, 

do walizek i plecaków, 

na Mazury i pod chmury, 

nad jeziora albo w góry. 

2. Z tych nutek ułożę 

tęczową piosenkę, 

refren będzie w niej wesoły, 

zwrotki uśmiechnięte. 

Poniedziałek 14.06.2020  

 „Dzieci z całego świata” – rozwiązywanie zagadek- utrwalenie wiadomości  na temat dzieci 

z różnych stron świata. Dziecko rozwija umiejętność słuchana, logiczne myślenie w trakcie 

rozwiązywania zadań. Kształci kompetencję językową. Doskonali umiejętność liczenia 

posługując się liczebnikami głównymi. –ob. I 5, II 9, IV 2, 5, 1 8  

ŻYRAFA – @Śpiewanki.tv - Piosenki dla dzieci 



https://www.youtube.com/watch?v=Ls3bTxCvw50 

Pomoce: kartka, mazak- potrzebne do punktacji  

„Przywitanie”- Rodzic wita się z dzieckiem mówiąc: Abu dib rib. 

Dziecko odpowiada : Abu dib rib 

„Zgaduj zgadula”- rozwiązywanie zadań i zagadek dziecko rysuje jedną kreskę pionową , gdy 

prawidłowo odpowie na pytanie lub rozwiąże zagadkę.  

„Odpowiedz na pytania”- rodzic czyta pytania i zagadki punktowane; 

•Jakiego koloru skórę ma Afrykańczyk?      (1 punkt) 

•„Jak nazywa się mieszkaniec lodowej krainy?  (1 punkt) 

•Gdzie kto mieszka?  (1 punkt) 

•Co nosi Indianin na głowie?  (1 punkt) 

•„Gdzie mieszkają dzieci?”  (1 punkt) 

Co nosi Indianin na głowie?  (1 punkt) 

zagadki  

•Które ze zwierząt jest najwyższe, 

Które długą szyję ma, 

A do tego jest łaciate?  

Czy ktoś z was je zna?(żyrafa)   (1 punkt) 

 

•Wielka grzywa, długi ogon, 

Królem zwierząt jest nazwany, 

To drapieżnik afrykański. 

Czy tobie jest znany? ( lew)    (1 punkt) 

Zabawa słuchowa „ Czyje to odgłosy”  -Zwierzęta dla dzieci w Afryce - Odgłosy zwierząt 

Safari zwierzęta dla dzieci w Afryce - Odgłosy zwierząt Safari | CzyWieszJak- dziecko słucha 

odgłosów 

https://www.bing.com/videos/search?q=afryka%C5%84skie+zwierz%C4%99ta+piosenka+

yotube&docid=60802989557-              

 wypowiedzi dzieci ( 1 punkt) 

Puzzle dla Dzieci - Gra Edukacyjna dla Najmłodszych – proszę wybrać 2-3 zwierząt do 

ułożenia (1 punkt) 



https://www.youtube.com/watch?v=JptYpD6Y1Do 

 „Podliczenie punktów”- rodzic wspólnie z dzieckiem liczy kreski- podsumowanie, 

gratulacje!!!!!! 

Dżungla zabawa naśladowcza przy piosence – dziecko naśladuje  

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg 

„Gdzie kto mieszka?”- dziecko powinno połączyć dzieci z ich domkami 

 

„Zwierzęta egzotyczne” – dziecko koloruje i przelicza ilość zwierząt. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpslBSmV7Lg


Wtorek 16.06.2020 

„ Piosenka do walizek i plecaków”- słuchanie i nauka piosenki pt. „Piosenka do walizek i 

plecaków” sł. Dorota Gellner muz. Barbara Kollago.  dziecko poznaje różne formy 

podróżowania, ma świadomość, że tylko zdrowi ludzie mogą podróżować( Ze względu na 

koronawirusa).  Dziecko kształci pamięć i wrażliwość muzyczną. Kształci poczuci rytm, 

wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową, umiejętność  reagowania na sygnał .  Ob. I 1, 5, 

Ob. I 7, IV 7. 

4 Pory roku - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw&list=TLPQMTMwNjIwMjC 

„Cztery pory roku”- rodzic wspólnie z dzieckiem wyliczają pory roku: wiosna, lato, jesień, 

zima. Dziecko dokonuje analizę i syntezę sylabową wyrazów: wiosna, lato, jesień, zima. 

Rodzic informuje dziecko , że kalendarzowe lato nastąpi 22 czerwca (można pokazać na 

kalendarzu).  

„Powtarzaj za mną”- zabawa słuchowa rodzic mówi, dziecko powtarza: 

Ciepło, ciepło wkoło nas, bo nadchodzi niedługo  lata czas  

Stańmy teraz, w koło 

wszystkim jest wesoło 

Już słoneczko wita nas 

I zabawę zacząć czas 

„Piosenka do walizek i plecaków”- słuchanie piosenki 

http://uciocimariolki.pl/piosenka-do-walizek-i-plecakow/ 

Mam kartkę niewielką 

i pędzel malutki, 

namaluję na papierze 

kolorowe nutki. 

Ref: Dla dziewczynek i chłopaków, 

do walizek i plecaków, 

na Mazury i pod chmury, 

nad jeziora albo w góry. 

Z tych nutek ułożę 

tęczową piosenkę, 

refren będzie w niej wesoły, 



zwrotki uśmiechnięte. 

Wypowiedzi  dzieci nt. wysłuchanej piosenki; 

• Co można namalować na kartce  malutkim pędzelkiem?- nutki 

• Jakie są nutki w piosence? -kolorowe 

• O czym opowiada refren?  

• Co to jest walizka? 

• Jak nosi się plecak? 

• Co można ułożyć z kolorowych nutek?- tęczową piosenkę 

• Jaki będzie refren w tej piosence? –wesoły 

• Jakie będą zwrotki?- uśmiechnięte 

Nauka tekstu i melodii piosenki- na zasadzie echa melodycznego -powtarzania 

Zabawa ruchowa naśladowcza „Mapa Polski” – dziecko wyrusza w podróż po Polsce 

różnymi środkami lokomocji, rodzic informuje o regułach zabawy. 

• Lecimy samolotem do Warszawy  

• Jedziemy samochodem nad morze 

• Płyniemy do Gdańska łodzią                    - dziecko naśladuje formę podróży 

• Podróżujemy w góry pociągiem 

• Rowerem jedziemy nad jezioro 

„Piosenka do walizek i plecaków”- ponowne  słuchanie piosenki , próba śpiewu piosenki z 

rodzicem, głośno, cicho , niskim głosem , grubym głosem.  

„Moja podróż”- rodzic informuje dziecko, że podróżować możemy różnymi środkami 

transportu: samochodem, pociągiem, autobusem lub samolotem.  

W bilety możemy kupić przez Internet.  

Ze względu na koronawirusa, w podróż powinni udawać się tylko zdrowi ludzie. W czasie 

podroży musimy przestrzegać zasad bezpieczeństwa;  

Rodzic mówi , że bilety na podróż pociągiem nazywamy; 

• kolejowymi  

• bilety na autobus- autobusowymi 

• bilety na samolot- lotniczymi 

Przed odlotem na lotnisku; nasz bagaż, zapakowany w torbie, plecaku- oddawany jest do 

bagażnika samolotu. Gdy jedziemy poza granice naszego kraju , musimy posiadać paszport, 

który jest bardzo ważnym dokumentem. Bardzo ważnym dokumentem, zawierający nasze 

dane osobowe; imię nazwisko, datę urodzenia.  



 

 

plecak                                  mapa                        walizka  paszport    bilet lotniczy 

 

„Muszle”- ćwiczenie grafomotoryczne                       „Plaża”- wskaż 5 różnic 

 

Środa 17.06.2020                               

„Wyruszamy na wakacje” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych  ogólno-rozwojowych 

kształcących rzut do celu. Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, 

kształcenie odpowiedzialności za własne zdrowie. Doskonalenie sprawności fizycznej, 

naśladowanie ruchem innej osoby.  ( ob. I 1, 5, IV 7) . 

Wykorzystanie krążka, utwory „Odgłosy pojazdów”-  

TANIEC ZYGZAK – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ


Dziecko bierze krążek 

samolot 

https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+samolotu&&view=detail&mid=

113B7513E361B707BD8D113B7513E361B707BD8D 

pociąg  

https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+pociag&ru=%2fvideos%2fsearch

%3fq%3dodg%25C5%2582osy%2520pociag%26qs 

samochód  

https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+samoch%C3%B3d&&view=detai

l&mid=BD6FE5ACA3CEF09E4B62BD6FE5ACA3CEF09E4B6 

1. „Samolot”- dziecko naśladuje ruchem samolot, biegną z szeroko rozłożonymi 

ramionami.  

2. „Pociąg” – dziecko stoi , wykonuje kółka zgiętymi  w łokciach rękoma  

3. „ Marsz ”- chodzenie po pokoju w różnych kierunkach 

4. „Samochód ”- dziecko biega i kręci wyobrażoną kierownicą 

5. „Szukanie muszelek”- dziecko biega po pokoju, na sygnał rodzica : muszelka; dziecko 

schyla się i udaje, że podnosi „muszelkę” 

6. „Skaczemy po kamykach”- dziecko porusza się zgodnie  z instrukcją 

7. Piosenki dla dzieci. Spoko Loko - Tańce Połamańce 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

Zdrowe przekąski :    Smacznego!!! Własna inwencja mile widziana. 

„Sowa ”                                                                „Zdrowe kanapeczki” 

   

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+samolotu&&view=detail&mid=113B7513E361B707BD8D113B7513E361B707BD8D
https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+samolotu&&view=detail&mid=113B7513E361B707BD8D113B7513E361B707BD8D
https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+pociag&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dodg%25C5%2582osy%2520pociag%26qs
https://www.bing.com/videos/search?q=odg%C5%82osy+pociag&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dodg%25C5%2582osy%2520pociag%26qs


Ćwiczenie grafomotoryczne „Dzieci” 

 

 

„Loki ”-  Ćwiczenie grafomotoryczne- kształcenie małej motoryki , percepcji wzrokowo- 

ruchowej. 

 



Zabawa „Co to za pojazd?”-zabawa ortofoniczna-logopedyczna; dziecko naśladuje odgłosy 

pojazdów.  

• Samochód- szybko jedzie iiiiiiiiiiiii- dziecko powtarza na zmianę wysoko i nisko  

• Ciężarówka- żżżżżżżżż-  

• Rower- tuktuktuktuk 

•  Autobus- dżdżdżdż 

• Karetka pogotowia – i-iuu,i-uu,i- uuu 

• Trąbią pojazdy- ti-tit, ti-tit, ti-tit 

 

Czwartek  18.06.2020 

 „Palcem po mapie”. Oglądanie map samochodowych, dziecko poznaję rodzaje map, wie do 

czego służy mapa i jak wygląda. Dziecko wie jak wygląda i do czego służy mapa .Prawidłowo 

stosuje określeń dotyczących kierunków. rysowanie na kartkach własnych map, posługiwanie 

się określeniami ;prosto, do tyłu, w lewo. Rozwija wypowiedzi słowne, doskonali umiejętności 

gramatyczne, kształci zdolności uważnego słuchania utworu literackiego. Kształci kompetencję 

językową. –ob. II 9, IV 2, 5, 1 8 

Potrzebne będą: mapy , mapa samochodowa Polski, atlas geograficzny, kartka papieru lub 

wydrukowany obrazek mapy, kredki, 2 frotki różnego koloru (do oznaczenia lewej i prawej 

ręki) 

Śpiewające Brzdące - Rodzinna Wycieczka - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg-  warto zobaczyć teledysk 

 „Wakacyjne zabawy”- zabawa naśladowcza. Rodzic wystukuje rytmy o zróżnicowanym 

tempie i opisuje zabawy- dziecko naśladuje.  

Przykładowy opis : 

Wspinacie się na wysoką górę- zbiegacie z górki. Wbiegacie do morza – tyłem uciekacie przed 

falami. Zbieracie muszelki. Płyniecie łódką- wiosłujecie wolno, raz z jednej strony, raz z drugiej, 

coraz szybciej, bardzo szybko. Możemy powtórzyć dla utrwalenia. 

• Dziecko naśladuje czynności ludzi wypoczywających w danym regionie; 

• Nad jeziorem – łowienie ryb, pływanie 

• Nad morzem- opalanie się , pływanie, zbieranie muszelek i bursztynów, budowanie 

zamków z piasku  

• W górach wspinanie się, jazda na rowerze, spacerowanie 

• W lesie- zbieranie grzybów, jagód,  spacerowanie, wdychanie świeżego powietrza.  

„Palcem po mapie”- oglądanie map samochodowych, atlasów geograficznych 

Rodzic prezentuje dziecku różnorodne  mapy i atlasy. Opisuje sposoby oznaczania dróg (linie 

białe, żółte , czerwone), rzek (linie niebieskie) granic (linie przerywane). 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg-


Polskie krajobrazy - zajęcia dydaktyczne dla przedszkola 

https://www.bing.com/videos/search?q=mapa+polski+dla+dzieci&&view=detail&mid=46

147384E52968FDAA8E46147384E52968FDA 

Globalne odczytanie napisu: mapa ,Polska. Dziecko dokonuje analizy i syntezy sylabowej 

wyrazów, przelicza ilość sylab 

Następnie dziecko podchodzi do rozłożonej na podłodze mapy i wykonuje polecenia rodzica, 

wodzi palcem w podanych kierunkach: jedź prosto, do tyłu, w lewo, w prawo itp. . Jeżeli 

dziecko ma kłopoty  zakreślaniem kierunków w prawo, w lewo, proszę założyć na nadgarstki 

kolorową frotkę (można też zaznaczyć kropką na ręku) 

  

Dziecko wypowiada się nt. mapy( utrwala wcześniejsze wiadomości)  

„Koniec podróży”- rodzic mówi dokąd dziecko dojechało ( czy w góry, nad morze, jeziora)- 

dziecko dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów.  

„Moja mapa” - dla chętnych dzieci- mogą narysować swoją mapę wg podobnych poleceń jak 

podczas wodzenia palcem po mapie.  

https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI


 

 

 

Rodzinna wycieczka Śpiewających Brzdąców to opowieść o bezpieczeństwie w trakcie 

rodzinnych wypraw za miasto.  

Śpiewające Brzdące - Rodzinna Wycieczka - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

Piątek 19.06.2020                                   

„Rzeki, morze, jezioro”- malowanie farbami plakatowymi. Dziecko porządkuje wiedzę na 

temat rzek, jezior, mórz, doskonali umiejętności koordynacji wzrokowo-ruchowej.  Dziecko 

doskonali analizę i syntezę słuchową. Dziecko rozwija wyobraźnie i kreatywność przez 

malowanie wody. Kształci ekspresję ruchową   Zachowuje porządek na miejscu pracy.  – ob. I 

5, II 9, III 1, 2,3 IV 2, 6, 12 ) 

Potrzebne materiały: 

Miska z wodą , różne przedmioty , które można znaleźć w wodzie: muszle o różnych 

kształtach, patyki , kamienie, chustka do zawiązania oczu. Szklanka z wodą. kartka papieru, 

farby plakatowe, papier wycinankowy,  wizytówka dziecka, kubek , podkładka, chusteczka 

higieniczna, grubszy pędzel, klej , nożyczki. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


„Piosenka do walizek i plecaków”- słuchanie piosenki 

http://uciocimariolki.pl/piosenka-do-walizek-i-plecakow/: 

 „ Skarby w wodzie” – zabawa sensoryczna . Dziecko z zawiązanymi oczami, wkłada ręce do 

miski i dotyka znajdujących się tam przedmiotów. Mówi rodzicowi do ucha , jakie skarby 

znalazł w wodzie.  Określa ich właściwości fizyczne: śliskie, twarde, chropowate itp.  

 „Rzeka, i drzewa” – zabawa ruchowa dziecko porusza się przy dowolnej muzyce , ostrożnie 

po pokoju, na przerwę  sygnał „drzewo” –zatrzymuje się łączy stopy, ręce podnosi do góry- 

udaje drzewo. Na sygnał „rzeka”- staje w miejscu ręka pokazuje fale wody, naśladując szmer  

płynącej rzeki; szuu, szuu..  

„Jaka jest woda?”- dziecko poznaje właściwości fizyczne wody. Może spróbować bezbarwna, 

bez wonna bez smaku.  

„Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona”- rozmowa z dzieckiem nt. rodzajów wód w zbiornikach 

wodnych. W jeziorach i rzekach woda jest słodka nadaje się do pica. ( nie pijemy wody 

niepoczyszczonej).W morzu jest woda słona , która nie nadaje się do picia. Rodzic 

przypomniana, że należy oszczędzać wodę, gdyż brakuje jej na całym świecie ludziom, 

zwierzętom i rośliną.  

„Gdzie można to znaleźć ?” – rodzic pokazuje przedmioty zgromadzone do  zabawy 

sensorycznej „Skarby w wodzie”-dzieci wymieniają te przedmioty; muszle, patyki, kamienie.  

Wypowiadają się gdzie można je znaleźć: w lesie, w parku, nad morzem, nad rzeką. 

„Morze, rzeka, jezioro, staw” – dziecko wybiera temat pracy. Dokonuje analizy i syntezy 

sylabowej wyrazów: morze, rzeka, staw, jezioro. 

Wypowiedzi dzieci nt. pracy plastycznej. 

• Praca dzieci przy stoliku  

• Rodzic pomaga przedszkolakom mającym trudności, wspiera i pilnuje porządku w 

trakcie pracy 

• Po skończonym zajęciu, wspólnie z dzieckiem należy sprzątać miejsce pracy 

• Następnie dzieci zademonstrują pracę- można ją podpisać wizytówką  

• Dzieci odczytują swoje imię określają pierwszą i ostatnią  głoskę imienia 

Przyszło lato - Piotr Fronczewski, Joanna Trzepiecińska 🌞Piosenki dla dzieci 🌞 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

5 eksperymentów z wodą #mamawdomu – dla chętnych proponuję doświadczenia z wodą   

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 



 

 



 Jedziemy na wakacje – historyka obrazkowa realizacja scenariusza edyty Gruszczyk 

kolczynskiej i ewy zielinskiej   dostrzeanie   zawartych w historyjce obrazkowej przyczynowo i 

skutkowychdz układa historyjke  


