
Grupa II – Czerwiec 

Tematyki:  

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

Propozycje zabaw i zajęć od 22.06.  do 26.06.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

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

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

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

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9, 11,12, 18, 19    

 

Poniedziałek 22.06.2020   

„Mój tata”- słuchanie opowiadania – Dz. kształci więź emocjonalną ze swoja rodziną  

wyrabia umiejętność okazywania najbliższym uczuć szacunku i miłości. Dziecko potrafi 

gramatycznie   wypowiadać  się na jego temat. Doskonali  analizę i syntezę sylabową 

wyrazów.   (I 5,7, 8,9 ,II. 9, IV 3 ,2, IV 5 ).  

 

 

„Piosenka do walizek i plecaków”- słuchanie piosenki 

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

„Mój tata”- rodzic czyta opowiadanie 

 

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


 

Rodzic zadaje pytanie dziecku: 

• O kim było opowiadanie? 

• Jaki był tata chłopca? 

• Kiedy pomógł chłopcu , jego tata? 

• Jakie czynności wykonywał tata razem z chłopcem? 

• Jaki deser lubi chłopiec? 

• Jakie lody lubi tata? 

• Jaki deser lubi twój tata? 

• Jaki deser lubisz ty? 

• Śpiewające Brzdące - Piosenka dla taty - Piosenki dla posłuchajcie piosenki 

dziecihttps://www.youtube.com/watch?v=-VDZDUQYWDc 

Zabawa ruchowa „Tata i ja” dziecko biega po pokoju , na sygnał rodzica zatrzymuje się i mówi: 

tata, tatuś, tatulek. Następnym razem dzieli na sylaby wyraz tata’ 

„Ja zrobię , to sam”- dziecko siada do stołu , globalnie odczytuje wyraz tata, następie próbuje 

ułożyć wyraz z pociętych literek. Nakleja na kartkę 



 

„Jaką głoskę słyszysz?”- rodzic mówi słowo: t-a-t-a – dziecko dokonuje syntezy- tata 

, próbuje określić jaka głoska jest na początku wyrazu tata, jaka na końcu.  

  

Wykonanie pracy plastycznej „Laurka dla taty kwiatek dla taty‘’. – do wyboru 

Pomoce: nożyczki, klej, karton z bloku technicznego,  farby plakatowe, pędzel, kubek , 

chusteczki higieniczne, podkładka. 

Odciśnięta ręka, kaktus- , który można ozdobić domalowując kolorowe kwiatki. 

Dziecko dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazu :kaktus 

Wspólne sprzątanie stanowiska pracy, słowna pochwała pracy dziecka.   



 

 Proszę, o pokolorowanie przez dziecko laurki  

„Kochany tato”’ - słuchanie wiersza wierszyk można wkleić do laurki. 

Na mojej laurce auto wyczaruję, 

Byś do domu prędko wracał, 

Bo Cię potrzebuję! 

Chcę latawce puszczać, jeździć na rowerze, 

Grać w piłkę na plaży i zbudować wieżę. 

Mój kochany Tato za wszystko dziękuję, 

Przepraszam za psoty 

I mocno całuję! 

Rodzinna fotografia – dziecko biega po sali przy żywej, skocznej muzyce, na przerwę pozuje 

do rodzinnej fotografii. 

Co słychać w domu? – dziecko naśladuje wykonywanie różnych czynności (odkurzanie, 

trzepanie dywanów, mycie podłogi, itp.). 

Gdzie pracuje mama i tata? – dziecko przedstawia w teatrze pantomimy czynności, które 

wykonuje jego mama lub tata w pracy. R. stara się odgadnąć, jaki zawód wykonują rodzice. 

Kim jestem? – na stole leżą zdjęcia (babci, dziadka, wnuczka, wnuczki),  dziecko biega po 

pokoju . Na sygnał R.(babcia)-  D. wybiera zdjęcie i siada po turecku w wyznaczonym miejscu. 

Na sygnał R.(dziadek)-D, wybiera odpowiednie zdjęcie i idzie pochylone, tak jak by 



podpierało się laską. Na sygnał R. (wnuczka)-D. wybiera zdjęcie i  podskakuje z nogi na nogę. 

Na sygnał R. (wnuczek)- D. wybiera zdjęcie i porusza się cwałem bocznym, (noga za nogą). 

Wtorek 23.06.2020 

„Dla taty”- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosenkach . Dziecko kształci  poczucie rytmu, 

wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową. Kształci umiejętność formułowania życzeń dla taty. 

Eksperymentuje głosem i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną. Ob. I 1, 5, Ob. III 2, 

IV 7,18 

 

 

„Zapominalski tata”- słuchanie piosenki 

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

„Tata jest potrzebny” – słuchanie piosenki   

https://www.youtube.com/watch?v=RTkDuJ2y2s8 

Wypowiedzi dzieci nt. wysłuchanych piosenek, obejrzanego filmiku: 

• Wypowiedzi dzieci nt. czemu tata jest zapominalski? 

• Dziecko nazywa : dlaczego możemy porównać tatę do  rycerza 

• Dlaczego tata jest potrzebny?  

„W kapeluszu mego taty”- słuchanie piosenki 

tps://www.youtube.com/watch?v=izR82w7IamI 

„Kocham Ciebie tato”  -piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk 

„Kocham Ciebie tato” piosenka  

https://www.youtube.com/watch?v=JSEdlGYixpg
https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk


O jak ja się cieszę.  

kiedy już od rana. 

 weźmie mnie mój tato.  

na swoje kolana..  

ref: Czy to jesień zima.  

wiosna albo lato. ,  

bardzo Ciebie .  

kocham tato..  

Dużo od tatusia. 

 ja się znowu dowiem.  

i jak on ciekawie.  

wszystko mi opowie. 

Tata czyta bajki 

https://www.youtube.com/watch?v=4NEHAdZvAHI 

„Moja kochana rodzinka” –  zabawa –rytmiczno-ruchowa dziecko maszeruje, mówiąc 

rytmicznie tekst: 

   To z nimi mieszkamy, 

   bardzo ich kochamy. 

   Często są zmęczeni, 

   więc im pomagamy. 

Kocham Ciebie tato -piosenka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk 

Tato, Tato ukochany, 

my życzenia Ci składamy. 

Przesyłamy jakby z procy 

sto całusów z całej mocy. 

Wszystkiego najlepszego 

z okazji Dnia Ojca! 

„Kończenie zdań” – zabawa słowna, rodzic rozpoczyna zdanie, dziecko je kończy:  Dziś 

gościmy……..Przygotowałem……….Nauczyliśmy się….. Dam w prezencie tacie….Jestem 

zadowolony….., bo Tacie będę życzyć………. 

https://www.youtube.com/watch?v=nm8hEaDMfSk


Dziecko przygotuje prezent dla taty- laurkę, po przyjściu taty proponuję wspólnie spędzony 

czas , a może wspólny spacer, lody . 

 

    mama              tata 
Połącz wyrazy z obrazkami.   



Literka T- zabawa słownikowa- dziecko dokonuje 

analizy i syntezy sylabowej wyrazów: tygrys, trójkąt, rakieta – określa występowanie głoski t 

w wyrazie: tygrys- na początku, w wyrazie trójkąt na początku wyrazu i na końcu, w wyrazie 

rakieta na początku wyrazu i jako przedostatnia głoska. Rodzic pomaga dziecku.  

Sensoryczny tata - lemoniada 

Przekraczanie linii środka ciała, precyzyjne ruchy przy cięciu nożem, ćwiczenie uważności, 

koordynacja oka i ręki, ćwiczenie paluszków przy wyciskaniu cytryny. Stymulacja węchowa 

smakowa i wzrokowa. Świetna i kreatywna zabawa, spędzanie czasu razem.  

Dziecięce Przeboje - Znikaj wirusie / Piosenki dla dzieci kształcenie u dzieci profilaktyki 

postępowania  

https://www.youtube.com/watch?v=YSP6fkV2Myo 

Środa 24.06.2020                               

„Ćwicz, razem ze mną ” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Dziecko rozwija sprawność 

motoryczną w zakresie szybkości, skoczności i zręczności. Dziecko doskonali wykonywanie 

rzutów, toczenie, coraz dokładniejsze celowanie ( ob. I 1, 5, IV 7) . 

Przybory: duża gazeta, kosz, skakanka 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. KTO JAK SKACZE – @WYGIBASY TV - 

piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 

 



Dziecko , bieżę gazetę  

1. „W deszczu”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Dziecko swobodnie biega po Sali. Na 

sygnał rodzica: deszcz- staje w miejscu, w bezruchu, nad głową trzyma rozłożoną gazetę jak 

parasol. Na hasło : pogoda słoneczna- dziecko swobodnie biega po pokoju, zręcznie się 

wymijając.  

2. „Opadająca gazeta”- zabawa uruchamiająca duże grupy mięśniowe: dziecko stoi 

podrzucając gazetę i dmuchając  na nią, , starając się ją jak najdłużej utrzymać w powietrzu. 

Dziecko chwyta , gazetę dopiero wtedy, gdy jest już nad samą podłogą. Zabawę powtarzamy 

kilka razy.  

3. „Rulony”- ćwiczenia kształcące mięśnie tułowia w płaszczyźnie strzałkowej, skłony 

wzmacniające mięśnie grzbietu  : dziecko leży przodem, dziecko unosi się i stara zwinąć gazetę 

dwiema rękami w rulon, po krótkim czasie następuje odpoczynek . Ćwiczenie powtarza 4-razy  

4. Ćwiczenia kształcące mięśnie tułowia w płaszczyźnie  czołowej – skłony boczne. Dziecko 

swobodnie się porusza po pokoju w rytm muzyki, podrzucając do góry zwinięte rulon gazety – 

nie za wysoko – raz lewą , raz prawą ręką  na zmianę i starając się je schwycić również prawą 

ręką i lewą ręką.  

5. „Góra- dół”- zabawa z elementem równowagi. Dziecko stoi w lekkim rozkroku. Przed 

siebie wyciąga   wyprostowane ręce trzymając za końce rulon z gazety. Na hasło :Dół- 

dziecko wykonuje przysiad i wytrzymuje tak, aż do hasła :Góra, wtedy wraca do pozycji 

wyjściowej.  

6. „Kula”- zabawa rzutna dziecko stoi trzymając w rękach gazetę zmiętą w kulę. Podrzuca 

kulę w miejscu,  wchodzie, w biegu. Dziecko wykonuje dodatkowe polecenia: rzuć kulę, 

dotknij podłogi i załapać. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy. 

7. Dziecko wykonuje rzut kulą do kosza ustawionego w niewielkiej odległości.   

8. Ćwiczenie oddechowe. Dziecko w pozycji stojącej, kładzie kule z gazety na dłoni, nabiera 

powietrza w płuca i mocno dmucha na kulę- wdech nosem, wydech ustami.  

9. Ćwiczenia przeciw płaskiej stopie. Dziecko siada w siadzie skulnym racę wsparte z tyłu. 

Kule leżą przed nim chwyta gazetę palcami stóp i próbuje ja zgniatać. 

10. Zabawa o małym charakterze ruchu. Dziecko maszeruje przy muzyce dookoła pokoju. Gdy 

przechodzi obok kosza, wrzuca do niego swoją kulę z gazety.  

RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

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

https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


   

„Naleśniki szpinakowe z serem”       „Gofry ”                    „Gofry śniadaniowe z jajecznicą” 

Ciasto na gofry: 

2 jajka 

2 szklanki mąki tortowej 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

2 łyżki oleju 

sól do smaku 

półtorej szklanki zimnego mleka 

5 dag sera żółtego w kawałku 

Ćwiczenia graficzne „Dorysuj” - kształcenie małej motoryki , percepcji wzrokowo- ruchowej. 

 

 



„Labirynt”- droga samochodu do stacji benzynowej 

 

Czwartek  25.06.2020 

„Bezpieczne wakacje”- historyjka obrazkowa wykorzystanie wiersza „Zagubiona córka”– 

Dominiki Niemiec.  kształci zachowanie ostrożności i podejmowania bezpiecznych zabaw w 

czasie wakacji, poszerza wiadomości na temat bezpiecznego sposobu spędzania wakacji. 

Dziecko poznaje  zasady bezpieczeństwa- postepowania w przypadku zagubienia. Rozwija 

umiejętność bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imię 

Ob. III 1,2,3,5,IV 2,6 

„Zagubiona córka” 

Dominika Niemiec 

Wybraliśmy się z mamą i tatą 

na wyjątkową wycieczkę. 

Zwiedzamy krakowską starówkę, 

ale zaraz, chwileczkę... 

Tata tuż obok mnie robił zdjęcia. 

Mama szukała pamiątek w sklepiku. 

Ja przyglądałam się kamienicom, 

a jest ich tu chyba ze sto, bez liku. 

I nagle rozglądam się wokół, 

na plecach mam gęsią skórkę, 

bo moi cudowni rodzice 

zgubili własną córkę. 

Albo ja się zgubiłam, 

właściwie już nie wiem sama. 

Jestem naprawdę przerażona. 

Ratunku! Gdzie jest mama? 

Co robić? Strach mnie obleciał... 

Tętno mi przyśpieszyło. 

Uwierzcie mi, w tym momencie 

do śmiechu mi wcale nie było. 



Stanęłam w miejscu i stoję, 

stoję, stoję i czekam. 

Proszę, niech rodzice mnie znajdą... 

Już będę się pilnować, przyrzekam! 

I nagle z ulgą zauważam, 

że biegnie do mnie mama, 

a tata już mi przypomina: 

Nie odchodź nigdzie sama! 

Rodzic rozmawia z dziećmi na temat wiersza:  

• Gdzie wybrała się dziewczynka z rodzicami?  

• Co przydarzyło się dziewczynce? 

• Jak się czuła dziewczynka, gdy się zgubiła? 

•  Co poczuła dziewczynka, gdy odnaleźli ją rodzice?  

• Jak powinniście się zachować, gdy się gdzieś zgubicie?  

• Jak myślicie, czy dziewczynka zna  na rodziców, adres? 

• Powiedzcie jak macie na imię i podajcie mi swój adres. 

 Dzieci układają historyjkę obrazkową pasującą do treści wiersza. Opowiadają, co się po kolei 

wydarzyło.   



 

„Zagubione dziecko” – zabawa ruchowa. Dziecko chodzi po pokoju przy dźwiękach muzyki. 

Gdy muzyka cichnie, zagubione dziecko robi przerażoną minę, a rodzic odszukują swoje 

dzieci i je przytulają na powitanie, przybija piątkę. Przytulone dziecko czuje ulgę, uśmiecha 

się. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie z uwzględnieniem zamiany ról i  

 „Przerażenie i ulga” – zabawa słowna z elementem pantomimy i ćwiczeń ortofonicznych. 

Dzieci siedzą w kręgu. N. pokazuje im obrazek z sytuacją budzącą przerażenie. Zadaniem 

chętnego dziecka jest pokazanie przerażonej miny, a następnie wypowiedzenie „uffff” jako 

symbolu ulgi i uśmiechnięcie się.  

• Następnie dziecko musi podać pozytywne zakończenie niebezpiecznej, przerażającej 

sytuacji; uzasadnić, co się stało, że poczuło ulgę.  

• ilustracje przedstawiające sytuacje budzące przerażenie, np. zgubienie się, groźny pies, 

wielki pająk w pokoju •  



Piosenka o beksie – słuchanie piosenki  Jerzy Dąbrowski, muz. Jarosław Kukulski 

Natalia Kukulska Piosenka o beksie z płyty Bajki Natalki 

https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY 

Czeka nas dzisiaj nie lada gradka, 

Bo w tej piosence będzie zagadka: 

Jak się nazywa osoba, która 

Płacze, jak ciemna chmura? 

Płacze, gdy każą umyć ci szyję. 

Płacze, gdy chudnie; płacze, gdy tyje 

Płacze, gdy zrobi w zeszycie kleksa. 

Jak się nazywa? Beksa! 

Beksa, to jest taka dama, 

Co bez przerwy robi dramat. 

Zawsze nie tak, zawsze źle, 

Beksa ciągle mówi be 

Beksa, to jest taka pani, 

Co się nie uśmiechnie za nic. 

Nie ma mowy, nie ma nie, 

Beksa ciągle mówi be. 

Czeka nas dzisiaj trudne zadanie: 

Jak wygnać z beksy to jej płakanie? 

Jaką tu radę znaleźć dla beksy? 

Uśmiech tu jest najlepszy.  

Bekso, spróbuj, a zobaczysz, 

Ile uśmiech w życiu znaczy. 

Tylko ten się czuje źle, 

Kto bez przerwy mówi be. 

Bekso, nie rób takiej miny, 

Bo się w końcu obrazimy!  

https://www.youtube.com/watch?v=PeYcxLa31hY


Bekso, tak prosimy cię 

Przestań wreszcie mówić be! 

Rodzic mówi, że nie należy płakać- rada jest ważna dla każdego, nie należy płakać- należy się 

uśmiechać, żeby odzyskać dobry humor. Jak się zna zasady bezpieczeństwa , to nic nie grozi.  

  

 

 

Szczególnie , gdy zbliżają się wakacje.  

Rodzic zadaje pytanie czego zabrakło na twarzach dzieci i dorosłych na wycieczce do 

Krakowa? 

• Maseczek, które chronią przed zachorowaniem na koronawirusa 

• Gdy wybieramy się na wypoczynek, bezwzględnie musimy przestrzegać zasad 

bezpieczeństwa :  

 



  

  

 



Rodzic mówi, że gdy coś się wydarzy musi znać numery alarmowe: dziecko powtarza za  

rodzicem: 

• 112- europejski numer alarmowy. 

• 999- pogotowie 

• 998- starz pożarna  

• 997- policja  

• Dziecko wspólnie z rodzicem odczytują numery; maja świadomość z powagi epidemii, 

przypominają konieczność noszenia maseczek w miejscach użyteczności społecznej.  

 

 

„Zamek”- ćwiczenie grafomotoryczne  

Wycieczka - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8 



 

Piątek 26.06.2020                                   

„Wakacyjny regulamin” – projektowanie plakatu. Dziecko poszerza wiadomości na temat 

bezpiecznego sposobu spędzania wakacji, doskonali czytanie piktogramów. Dziecko 

doskonali analizę i syntezę słuchową. Zachowuje porządek na miejscu pracy.  – ob. I 5, II 9, IV 

2, 5, 12, 13 

Potrzebne materiały: wyrazy TAK, NIE, ROKLA OD PAPIERU TOALETOWEGO, znaki 

informacyjne , sylwety chłopca i dziewczynki, kredki , wycinanki, sylweta koła ratunkowego, 

mazak  

 

Słuchanie piosenki   

  Wakacje nad morzem –słuchanie piosenki   

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



 zimna woda 

Niebezpieczna głębo kąpiel 

zabroniona  

zakaz skakania do wody.  

Bezpieczeństwo w górach | Bezpieczne wakacje # 2 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLioBezpieczeństwo w górach | Bezpieczne 

wakacje # 2 

 „Wakacje nad morzem”- - zasady bezpieczeństwa –wspólne tworzenie z dzieckiem  

Rodzic bierze karton, duży lub mały. 

Rodzic zapisuje zasady proponowane ,przez dziecko , stosują słowa i piktogramy. Dziecko 

podpisuje się pod regulaminem paluszkiem lub wizytówką.  

„Ogłaszamy zasady”- zabawa ruchowa. Utrwalenie zasad zachowania się na wakacjach. Przy 

piosence „Do walizek i plecaków”- dziecko porusza się po pokoju- zachowaniem 



bezpieczeństwa mając regulaminu w ręku ; rolkę po papierze toaletowym. Gdy muzyka 

cichnie, dziecko się zatrzymuje- mówiąc przy pomocy rodzica jedna z zasad- ogłaszając przez 

megafon- rolkę bardzo głośno.  

„Bezpieczne wakacje”- zabawa z napisem ; TAK, NIE- globalnie odczytują wyrazy , dzieci  

podnoszą  odpowiedni znak i podają uzasadnienie 

• Na plaży można palić ognisko 

• Gdy świeci słońce , należy smarować się kremem do opalania 

• Biała flaga oznacza, że można się kąpać 

• Można chodzić po wydmach 

• Można spacerować w górach w klapkach 

• Na plaży nie  można śmiecić 

• Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask  

• Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży 

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-

pochwalić za wykonana pracę. 

Można wykorzystać sylwetę: dziewczynki, chłopca 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

 

 


