
 
 

Poniedziałek (15.06.2020 r.) 

Zoo – masaż do fragmentu wiersza Bolesława Kołodziejskiego. (I.6, I.9, IV.2, 

IV.4, IV.6, IV.9) 

 

Cele: 

-rozwija pamięć słuchową i słuch fonematyczny,  

-uważnie słuchania utworu i wypowiada się na jego temat, 

-rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach  

-rozwija komunikatywną mowę i myślenie, 

-doskonali percepcję wzrokową. 

-reaguje na sygnał i przerwę w muzyce, 

 

Zoo – masaż do fragmentu wiersza Bolesława Kołodziejskiego. Dzieci z rodzicami 

dobierają się parami: jedno leży na brzuchu, drugie wykonuje masaż jego pleców. Potem 

następuje zmiana ról. 

Zoo Bolesław Kołodziejski. 

 Tu w zoo zawsze jest wesoło, (masujemy plecy otwartymi dłońmi) tutaj małpki skaczą 

wkoło, (wykonujemy ruchy naśladujące skoki po okręgu) tutaj ciężko chodzą słonie, 

(naciskamy płaskimi dłońmi) biegną zebry niczym konie, (lekko stukamy pięściami) żółwie 

wolno ścieżką człapią, (powoli, lekko przykładamy płaskie dłonie) w wodzie złote rybki 

chlapią. (…) (muskamy raz jedną, raz drugą ręką) 

„Porządkujemy zoo”– R. podaje nazwę wybranego zwierzęcia zamieszkującego zoo: małpa, 

zebra, wilk, lis, antylopa, hipopotam, papuga i inne, których nazwy są zgodne fonetycznie z 

zapisem i nie zawierają znaków diakrytycznych. Wybrane dziecko dzieli nazwę na sylaby, 

wyodrębnia głoskę w nagłosie i wygłosie. Wszyscy układają nazwę korzystając z liter 

Alfabetu.  

„Moje zwierzątko” – przestrzenna praca plastyczna.( I.6, I.8, III.5, IV.2, IV.5, IV.12) 

Cele: 

 Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni 



 
 

 N. z pomocą dyżurnych rozkłada na stolikach materiały potrzebne do wykonania pracy 

plastycznej: rajstopy, gumki recepturki, wypełniacz do maskotek lub watę, mazaki, papier 

kolorowy, klej, nożyczki, wstążki, druciki kreatywne. Dzieci wspólnie zastanawiają się, jak z 

zebranych przedmiotów zrobić psa, kota lub inne zwierzątko. Po zebraniu pomysłów dzieci 

przystępują do pracy, korzystając ze wszystkich zgromadzonych materiałów.  • rajstopy, 

gumki recepturki, wypełniacz do maskotek lub watę, mazaki, papier kolorowy, klej, nożyczki, 

wstążki, druciki kreatywne 

 R.  rozkłada na stolikach materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej: rajstopy, 

gumki recepturki, wypełniacz do maskotek lub watę, mazaki, papier kolorowy, klej, nożyczki, 

wstążki, druciki kreatywne. Dzieci  zastanawiają się, jak z zebranych przedmiotów zrobić psa, 

kota lub inne zwierzątko. Po zebraniu pomysłów dzieci przystępują do pracy, korzystając ze 

wszystkich zgromadzonych materiałów.  • (rajstopy, gumki recepturki, wypełniacz do 

maskotek lub watę, mazaki, papier kolorowy, klej, nożyczki, wstążki, druciki kreatywne) 

 

Wtorek (16.06.2020 r.) 

Pies przyjacielem człowieka-zabawa słuchowa (I.8, III.5, IV.2, IV.5, IV.12) 

Cele: 

-poszerzanie słownika czynnego dzieci o nazwy związane z psami,  

-poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia związane z nieznajomymi zwierzętami, 

-doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

-rozwijanie umiejętności klasyfikacji, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, 

 

• „Głos psa” – zabawa słuchowa. Dzieci z rodzicami i rodzeństwem siedzą w rozsypce z 

zamkniętymi oczami. Wybrana osoba zmienia głos i naśladuje szczekanie psa, a inne 

próbują odgadnąć, kto wydawał te odgłosy. 



 
 

 • „Pies przyjacielem człowieka” – R. pokazuje albumy ze zdjęciami psów różnych ras, 

podaje nazwy ras (owczarki, labradory, teriery, husky, mopsy, rottweilery, amstaffy, yorki). 

Dzieci rozpoznają wśród zdjęć wymienione rasy. Następnie układają podpisy do ilustracji 

(zdjęć) przedstawiających psy (czytanie globalne): kundel, bokser, labrador, mops, spaniel, 

seter itd. R. przedstawia też zdjęcia psów nierasowych, mieszańców, i zachęca do 

zgadywania, do jakiej rasy są podobne . R. pyta dzieci, czy prawdziwe jest powiedzenie: Pies 

przyjacielem człowieka. Jeśli tak, to w jakich sytuacjach przejawia się ta przyjaźń? Dzieci 

podają przykłady. Następnie wspólnie zastanawiają się, w jaki sposób należy dbać o psa. • 

albumy ze zdjęciami psów różnych ras, napisy do czytania globalnego (kundel, bokser, 

labrador, mops, spaniel, seter)  

• „Bądźmy bezpieczni” – tworzenie z dziećmi kodeksu właściwego zachowania się wobec 

nieznanych zwierząt. R. prowadzi rozmowę, podczas której dzieci ustalają zasady, jakich 

należy przestrzegać wobec nieznanych zwierząt. R. zadaje pytania pomocnicze: Czy 

wszystkie psy są przyjazne? Czy można pogłaskać nieznanego psa? Czy należy uciekać przed 

psem, który nas goni? Czy można odwracać się tyłem do dużego psa? Czy można patrzeć psu 

prosto w oczy? Jaką pozycję przyjąć w razie ataku psa? W jakich sytuacjach psy bywają 

groźne, agresywne? Dzieci ustalają wspólnie z R., czego nie wolno robić, kiedy spotka się na 

swojej drodze obcego psa (podchodzić zbyt blisko, zaczepiać, zabierać czegoś, uciekać), 

chętne dzieci rysują lub zapisują daną zasadę na arkuszu papieru. R. mówi: Pies, gdy 

zamierza zaatakować, wysyła następujące sygnały: jeży sierść, „kładzie” uszy, stoi na 

sztywnych łapach, ma uniesiony ogon, ma odsłonięte, dobrze widoczne zęby, warczy. Jeśli 

pies zaatakuje, należy: Zachować spokój. Wezwać pomoc (jeśli to możliwe i ktoś dorosły jest 

w pobliżu). Nie uciekać (pies ma wrodzony instynkt drapieżcy i podejmie pogoń). Nie 

szarpać się (zwierzę zaciśnie szczęki jeszcze mocniej). Nie patrzeć mu w oczy (zwierzę 

poczuje się drażnione i prowokowane). Przyjąć pozycję „żółwia”. Rodzic prezentuje pozycję 

„żółwia”. Dzieci powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie: – spleść dłonie do wewnątrz, – schować 

kciuki do środka, – założyć ręce na kark i osłonić nimi również uszy, – przykucnąć, – 

przyciągnąć głowę do kolan, – rozstawić stopy na zewnątrz. • duży arkusz papieru, flamastry 

• „Uwaga, zły pies!” – zabawa orientacyjno-porządkowa. Dzieci biegają, a na sygnał R. 

przybierają pozycję „żółwia”.  

 

 



 
 

„Tańczące zwierzęta” – zabawy muzyczno-ruchowe (IV 7) 

Cele: 

-rozwijanie sprawności ruchowej,  

interpretowanie ruchem treści utworu, 

- rozwijanie umiejętności muzycznych i rytmicznych, 

-określanie charakteru, tempa piosenki, 

„Stary niedźwiedź mocno śpi” – zabawa muzyczno-ruchowa ruchowa. Niedźwiedź kuca na 

środku sali, zasłania oczy rękoma. Pozostali domownicy chodzą w kole wokół niedźwiedzia, 

nucąc piosenkę: Stary niedźwiedź sł. i muz. tradycyjne Stary niedźwiedź mocno śpi, stary 

niedźwiedź mocno śpi. My się go boimy, na palcach chodzimy, jak się zbudzi, to nas zje, jak 

się zbudzi, to nas zje. Pierwsza godzina – niedźwiedź śpi. Druga godzina – niedźwiedź 

chrapie. Trzecia godzina – niedźwiedź łapie! Na hasło: Łapie! niedźwiedź zrywa się z podłogi 

i goni dzieci. Gdy któreś złapie, dzieci zamieniają się rolami. 

„Taniec dzikich zwierząt” – zabawa ruchowa przy muzyce. R. włącza dowolną muzykę, a 

dzieci naśladują ruchy wybranych zwierząt. R. podpowiada, np. lew, tygrys, małpa. Dzieci 

mogą się podczas tej zabawy wygłupiać.  

„Niebezpieczna dżungla” – zabawa muzyczno-ruchowa. Dzieci maszerują po sali przy 

akompaniamencie bębenka – wybierają się do dżungli, w której czyha wiele 

niebezpieczeństw. Na hasło R. wykonują wcześniej otrzymane instrukcje: – Śpiący lew – 

chodzą cicho na palcach (nie mogą obudzić lwa). – Zwisający wąż – schylają się i idą 

pochylone blisko podłogi. – Rwący strumień – ostrożnie przeskakują po kamieniach 

Środa (17.06.2020 r.) 

Temat: „Jabłka w koszyku ”- określanie liczebności zbiorów 

Cele ogólne: 

• rozwijanie myślenia matematycznego; 

• ustalanie równoliczności zbiorów;  

• określanie których zbiorów jest więcej, których mniej; 

•  przeliczanie elementów liczebnikami głównymi; 

 



 
 

 

 

 

 

 

Przebieg zajęć: 

• Zabawa na powitanie:  

witamy i machamy do dzieci, które maja czerwony kolor na bluzce, które mają krótkie włosy, 

które noszą okulary, itp. 

• Zabawa klockami w kształcie kół. 

- Rodzic układa w jednym szeregu niebieskie klocki w kształcie kół. Dzieci liczą klocki(10). 

Potem układa pod nimi zielone klocki w kształcie kół, tej samej wielkości co niebieskie i w  

tej samej liczbie (10).Dzieci liczą zielone klocki, porównują ich liczbę z liczbą niebieskich 

klocków(tyle samo).Potem rodzic rozsuwa szereg zielonych klocków i pyta dzieci: których 

klocków jest więcej? 

-Rodzic układa szereg dużych klocków w kształcie kół(10), a pod nim –szereg małych 

klocków w kształcie kół(10). Pyta dzieci których klocków jest więcej?(klocki są w tym 

samym kolorze) 

• Zabawa z owocami.  

Dzieci liczą jabłonie ( 10) i pszczoły ( 10). Rodzic układa drzewa w szeregu 10 jabłoni , a pod 

nimi 10 pszczół. Pyta dzieci: czego jest  więcej, czego jest mniej? 

• Zabawa „ Jabłka w koszu”-  

Rodzic omawia z dziećmi liczebność dwóch zbiorów, w których znajduje się dziesięć jabłek 

w jednym zbiorze i jedno jabłko w drugim zbiorze. Dzieci razem z nauczycielem określają 

zbiór jedenastoelementowy poprzez dodanie do zbioru dziesięcioelementowego jednego 

elementu.  



 
 

Określanie których jabłek w danym zbiorze jest więcej, których mniej, a których tyle samo.  

• Zabawa  muzyczno-ruchowa: „czy znasz magiczna liczbę 7?” śpiewanie, liczenie i 

pokazywanie za pomocą ruchów, gestów danej liczby. 

 

Rodzic czyta uczniom wierszyk:    

Jeden i wiele   Jeden księżyc, jedno słońce, ale wiele gwiazd.   

Wiele ulic, wiele domów, ale jeden nasz.   

Jedna mama, jeden tata, lecz niejeden brat.   

Dwie babunie i dwóch dziadków ciekawy ten świat. 

O czym jest wierszyk? Czego było po jednym? A czego więcej? Czego w domu jest po 

jednym, a czego więcej?   

• Zabawa ruchowa  Zabawa w kota i myszkę.  Dzieci  z rodzicami wybierają spośród 

siebie kota i myszkę. Tworzą koło i trzymają się mocno za ręce. W środku koła jest 

myszka, na zewnątrz koła skrada się kot, który usiłuje się wedrzeć do środka, aby 

złapać myszkę. Dzieci śpiewają:   

„Uciekaj myszko do dziury! Niech cię nie złapie kot bury! Bo jak cię złapie kot bury, to się 

obedrze ze skóry!”  Gdy kot wtargnie do środka koła, myszka próbuje uciec do wyznaczonej 

wcześniej norki 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych(I 3, 5) 

Przybory:  ławeczka gimnastyczna, szarfy, klocki, kosz do celowania, woreczki 

Cele ogólne: 

• uświadamianie sobie własnych możliwości psychofizycznych 

• starannie prawidłowo wykonane zalecane ćwiczenia 

• kształtowanie prawidłowej postawy ciała przez ćwiczenia gimnastyczne 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ: 

Powitanie:   



 
 

"Wszyscy są, witam Was, na zabawę przyszedł czas,  

jestem ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy" 

Dzieci witają się klaszcząc dłońmi o swoje ręce w parach, zabawę powtarzamy kilka razy. 

-Zbiórka 

I Część wstępna: 

1.  Marsz po obwodzie koła, rozgrzewka(przysiady, skłony, ćwiczenia rozciągające) 

2.  Zabawa orientacyjno-porządkowa – „Znajdź swój kolor”. 

Dzieci „ubrane" w szarfy biegają w rozsypce. Na sygnał przybiegają do prowadzącej i 

ustawiają się rzędem przed kolorami, które trzyma w rękach. 

3. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – „Przewiń się przez szarfę”. 

Na sygnał dzieci wchodzą do szarfy, przeciągają ją oburącz w górę, naprężają ją nad głową. 

Starają się wykonać ćwiczenie sprawnie i szybko. 

4. Ćwiczenia tułowia i równowagi – „ Wiatraczki”. 

Dzieci układają szarfę w kółeczko, na sygnał obiegają ją wkoło, na kolejny sygnał stają w 

środku na jednej nodze z ramionami w bok. 

5. Ćwiczenia stopy. 

Siad „skulony” Szarfa na podłodze. Podnoszenie szarfy w górę stopami na zmianę , prawą i 

lewą. 

II  TOR PRZESZKÓD - część właściwa 

Marsz po równoważni z woreczkiem  na głowie, ręce odwiedzione w bok, wrzucenie 

woreczka do kosza- równoważne. 

Skoki zawrotne przez ławeczkę – przeskoki z odbicia z miejsca. 

Przejście na czworakach między przeszkodami-  czworakowanie. 

Celowanie z miejsca woreczkiem do kosza – trzy próby- celowanie. 

Pełzanie -podciąganie tułowia rękami do kolejnej przeszkody- ćw. siły mięśniowej. 

 

III Część końcowa 

1. Marsz parami - ćwiczenie rytmu  uspokajające lub zabawa uspokajająca z wykorzystaniem 

chusty Klanza, zaznaczanie akcentów w muzyce. 

2. Pożegnanie:  

"Wszyscy są, żegnam Was, już zabawę skończyć czas, 

jestem Ja, jesteś Ty, raz, dwa, trzy" 

 

Czwartek (18.06.2020 r.) 

Tematyka kompleksowa: „Nasze wakacyjne plany” 

„Wyruszamy w podróż” – rozmowa kierowana na temat planowania podróży. R. pyta dzieci: 

O czym należy pamiętać, gdy wyrusza się w podróż? Dzieci  tworzą listę rzeczy, które są 

niezbędne, np. na wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad 

wodą, na łące. Następnie R. omawia środki transportu, którymi można udać się w podróż. 

Prezentuje bilety lotnicze, autobusowe i kolejowe. Wspólnie z dziećmi odczytuje informacje o 

podróży zamieszczone na biletach. R. pokazuje dzieciom różne przewodniki turystyczne. 



 
 

Zwraca uwagą na atrakcje turystyczne danego regionu, miejsca, które warto zobaczyć. (• 

bilety lotnicze, autobusowe i kolejowe, przewodniki turystyczne) 

Wakacyjne rady – wysłuchanie utworu i rozmowa na temat jego treści. R. mówi: Żeby 

wakacje były przyjemne i bezpieczne, musicie zachowywać się w odpowiedni sposób. 

Posłuchajcie utworu z wakacyjnymi radami i postarajcie się je zapamiętać.  

 

„Wakacyjne rady” Wiera Badalska  

Głowa nie jest od parady, służyć ci musi dalej.  

Dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali.  

Płynie w rzece woda chłodna, bystra, czysta, tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj.  

Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze:  

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – bo zatruć się możesz.  

Urządzamy grzybobranie, jaka rada stąd wynika:  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do koszyka.  

Biegać boso jest przyjemnie, ale ważna rada: – idąc na wycieczkę pieszą dobre buty wkładaj!  

Po lekturze wiersza R. rozmawia z dziećmi na temat jego treści.  

Prosi o wymienienie i omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dzieci notują je w 

dostępny sposób (rysują lub piszą), po skończeniu proponują i notują inne wakacyjne rady. • 

„Przestrzegaj zasad” – rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji. 

Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997. R. rozkłada na podłodze ilustracje 

i przypomina zasady dotyczące bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Dzieci 

przyporządkowują każdą zasadę do odpowiedniej ilustracji, układając je pod napisami. 

Przykładowe ilustracje: Dzieci bawiące się pod parasolem. Dzieci kąpiące się w obecności 

rodziców. Palenie ogniska w dozwolonym miejscu. Sprzątanie śmieci po wypoczynku w 

lesie.  

„Mali ratownicy” – zabawa muzyczna połączona z nauką zasad. Dzieci dostają 

„megafony” (rolki po papierze toaletowym). R. odtwarza dowolny utwór instrumentalny, a 

dzieci tańczą z rolkami według własnego pomysłu. Na przerwę w muzyce R. recytuje 

fragment po fragmencie wybraną zasadę dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji, a 

dziecko  powtarza ją przez megafon – jak ratownicy na plaży. • CD, rolki po papierze 

toaletowym 

 

 



 
 

„Barwy tęczy” – zabawa ruchowa doskonaląca płynność ruchów w przestrzeni.(IV 7) 

Cele: 

-doskonalenie umiejętności wyrażania treści utworu za pomocą dźwięków, r 

-rozwijanie słuchu muzycznego 

Dziecko otrzymuje  od rodzica wstążki lub paski krepiny.Dzieci do piosenki Tęcza cza, cza, 

cza wykonują improwizacje ruchowe z użyciem wstążek. Podczas refrenu tworzą koła 

zgodnie z otrzymanymi barwami.  

Tęcza cza, cza, cza sł. Anna Bernat, muz. Aleksander  

Pałac Koleżanko, kolego popatrz czasem na niebo. Czasem zdarzyć się może, cud, zjawisko 

w kolorze. 

Ref.:  Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta. W 

iąże niebo z ziemią, o, jaki kolorowy splot.  

Tęcza, tęcza cza, cza, cza, czarodziejska wstążka ta. 

 Przez tę tęczę cały świat kolorowy uśmiech ma. 

 Narysuję tę tęczę  i na zawsze ci wręczę. By ci było tęczowo, tęczę noś kolorową. 

 Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza… Śpiewaj z nami o tęczy, Kiedy nuda cię dręczy. W domu, 

w szkole, po burzy Tęcza minę rozchmurzy. 

 Ref.: Tęcza, tęcza cza, cza, cza…  

 „Zapamiętaj kolory” – zabawa językowa. R. prosi dzieci o przypomnienie nazw kolorów, 

które tworzą tęczą w odpowiedniej kolejności. Dzieci określają głoskę w nagłosie tych nazw. 

R. zachęca dzieci do tego, by tworzyły zdania, które ułatwią zapamiętanie kolejności kolorów 

tęczy (pierwsze głoski kolejnych słów odpowiadają pierwszym głoskom nazw kolorów 

tęczy). 

Piątek (19.06.2020 r.) 

„Moja wyspa” – praca techniczna.( (I.6, II.8, III.2, IV.18) 

Cele: 

-doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i 

wyobraźni,  



 
 

R. przygotowuje materiał plastyczny i przyrodniczy: piasek, kamyki, patyczki, kawałki kory, 

piórka, masę solna, plastelinę. Daje dzieciom także rolki po papierze toaletowym, plastikowe 

zakrętki, plastelinę, drobne koraliki. Dzieci przygotowują swoją wyspę na talerzyku 

jednorazowym, wypełniają go grubą warstwa masy solnej z piaskiem, którą zagospodarowują 

według własnego pomysłu. Wyspy układają na oceanie zrobionym na pogniecionej 

przezroczystej folii, pod którą wkładają muszle, kamyki i cienkie paski zielonej krepiny. Na 

koniec opowiadają o swoich wyspach – co się na nich znajduje, jak można spędzić na nich 

czas, z kim chciałyby się tam znaleźć. • talerzyki jednorazowe, masa solna, piasek, kamyki, 

patyczki, kawałki kory, piórka, rolki po papierze toaletowym, zakrętki plastikowe, plastelina, 

drobne koraliki, zielona krepina, przezroczysta folia  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (I 3, 5) 

Cele: 

-rozwijanie sprawności fizycznej dzieci, 

-rozwijanie współpracy. 

„Rajd rowerowy” – dzieci siedzą w kręgu. Kładą się na plecach i naśladują jazdę rowerem do 

słów rymowanki: Jedzie rowerek na spacerek, jaki z tyłu ma numerek. Następnie wjeżdżają 

pod górkę – zwalniają, zjeżdżają z górki – przyśpieszają, jadą po prostej – bardzo szybko. Na 

koniec po kolei wymieniają wakacyjne miejsca, do których przyjechały 

 „Łodzie” – R. rozdaje dzieciom kocyki. Dzieci siadają w klęku na złożonym na pół kocyku. 

Kocyki to łodzie, a rączki dzieci to wiosła. Dzieci płyną, odpychając się od podłogi, w 

wakacyjną podróż. Po drodze napotykają różne trudności i przeszkody. Muszą przepłynąć pod 

ławeczkami, jedno za drugim, następnie przejść i przenieść swoją łódź nad ławeczką, pokonać 

slalom między słupki. • ławeczka, kocyki, słupki  

 „Zamki z piasku” – dzieci budują zamki z klocków z gąbki i różnych pomocy 

gimnastycznych.  

„Pszczółki do ula” – dzieci naśladują pszczoły. Na komendę R.: Pszczółki na łące biegają po 

całej sali, a na komendę: Pszczółki do ula chowają się do wcześniej zrobionych domków. 


