
Grupa II – Czerwiec 

Tematyki:  

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

Propozycje zabaw i zajęć od 29.06.  do 30.06.2020r. 

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 29.06.2020   

„Będę o was pamiętać- wakacyjna pocztówka”- zabawy matematyczne , dziecko poznaje 

funkcję pocztówek , poznaje z różnorodność form przesyłania pozdrowień: SMS, e-mail , za 

pomocą Messengera ,    WhatsApp, Skype. Kształci umiejętność liczenia, segregowania i 

globalnego czytania. Dziecko kształci kompetencję językowe. Rozwija  kreatywne myślenie. 

Utrwala zasady chroniące przed koronawirusem.   (ob. I 1,5  III 1,2,3,  IV 1,2,5, 8)                 

Potrzebne będzie: kartki, walizka – lub torba podróżną, kredki, napisy, walizka- lub torba, oraz 

rękawiczki jednorazowe, maseczkę. 

„Piosenka do walizek i plecaków”-  http://uciocimariolki.pl/piosenka-do-walizek-i-

plecakow/: 

Rodzic chowa walizkę , w prawie widocznym miejscu- zadaniem dziecka , będzie jej 

odnalezienie, określenie , gdzie się znajduje.(za, obok, na, pod) 

„Znajdź swoją walizkę”- dziecko kształci orientacje w przestrzeni szukając walizki w pokoju, 

kształcą orientację  w przestrzeni oraz kompetencje językowe. Odnalezioną walizkę rodzic 

stawia walizkę przed dzieckiem. Dziecko globalnie odczytuje – wyraz walizka, dzieli na sylaby, 

przelicza ilość sylab.  

 „Walizka pełna skarbów”- rodzic prosi dziecko , żeby powiedziało jakie skarby możemy zabrać 

ze sobą na wakacje, dziecko kształci logiczne myślenie, wymieniając różne , przedmioty. 

 „Pakowanie walizki”- rodzic proponuje zabawę dydaktyczną, zachęca dziecko do rysowania 

na karteczkach, za pomocą symboli to, co trzeba zabrać na wakacje, pamiętając również o 

zachowaniu zasad bezpieczeństwa.  Rodzic mówi: Pakujemy ubrania. Dziecko podchodzi do 

walizki i wrzuca kartki do walizki mówiąc co narysowało, (ubrania) pakujemy rzeczy do 

pływania. Pakujemy zabawki, książki. Pakujemy przybory do mycia.  

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


Rodzic proponuje obejrzenie filmu maseczki COVIT 19 

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

Rodzic przypomina o, zachowaniu zasad bezpieczeństwa ze względu na koronawirusem. 

Kiedy nosimy maseczki, kiedy odkażamy ręce lub zabezpieczamy jednorazowymi  

rękawiczkami. W wolnej chwili dziecko , może pokolorować maseczkę. 

„Walizka pełna skarbów”- rodzic , sugeruje jakich ważnych skarbów, zabrakło w walizce –

pokazuje jednorazową maseczkę  oraz jednorazowe rękawiczki. Zadaniem dziecka , jest 

powiedzenie dlaczego i kiedy powinniśmy je zakładać.  

„Jedzie pociąg”- https://www.youtube.com/watch?v=PjUopo-DJio 

 zabawa ruchowa wyk. fragment piosenki –dziecko porusza się swobodnie po pokoju.  

„Będę o was pamiętać- wakacyjna pocztówka”- rodzic przeprowadza rozmowę nt. wysyłania 

, kart pocztowych z wakacji do znajomych. Przypomina o, konieczności napisania adresu, 

naklejenia znaczka i wysłanie  na poczcie lub wrzucenie do skrzynki pocztowej w miejscowości, 

w której,  będziemy wypoczywać. Dziecko utrwala terminy : adresat, adres, nadawca. 

Dokonuje  analizę i syntezę sylabową swojego imienia- określa pierwszą i ostatnią głoskę.  

Pokazuje kartki pocztowe, widokówki; dziecko liczy, opisuje co na nich jest. Dziecko może , też 

określić kształt widokówek, porównać do figur geometrycznych (kwadratu , prostokąta)   

przelicza ilość kart z zastosowaniem, liczebników  głównych i porządkowych, opisuje skąd 

mogą być: jezioro, góry, wieś, morze, miasta.  

https://www.youtube.com/watch?v=_rTQU_UbHgA
https://www.bing.com/search?q=jedzie+poci%C4%85g+fu+fu+fu&cvid=eb58593cf3ce406d8ecfc0374ceae72a&FORM=ANSPA1&PC=U531
https://www.bing.com/search?q=jedzie+poci%C4%85g+fu+fu+fu&cvid=eb58593cf3ce406d8ecfc0374ceae72a&FORM=ANSPA1&PC=U531


  

  

 



    

  

  

   

„W telefonie”- rodzic prezentuje możliwości przesyłania życzeń za pomocą; SMS,  za pomocą 

Messengera ,    WhatsApp, Skype . Rodzic prezentuje skrzynkę pocztową elektroniczną mówi, 

ze można wysłać , pozdrowienia z wakacji za pomocą  e-mail. 



„Nasze przedszkole”- zachęcamy do przesłania pozdrowień, z wakacji wykorzystując różne 

formy ; elektroniczną lub tradycyjną.  Dziecko może, sformułować pozdrowienia- 

Pozdrowienia z nad morza itp.  

Dla chętnych dzieci do pokolorowania: 

  

 

Słuchanie piosenki „Przegoń wirusa” – wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania w 

czasie wakacji MIX - PRZEGOŃ WIRUSA - GODZINA PIOSENEK DLA DZIECI - ŚPIEWAJĄCE 

BRZDĄCE ��☀️🐶 wakacji. https://www.youtube.com/watch?v=AHh2IR-3wcs 

  

„Twórczego  ozdobienie maseczki”-   dla chętnych dzieci. Można wykorzystać maseczkę jednorazowa 

 

 

 

- PRZEGOŃ WIRUSA - GODZINA PIOSENEK DLA DZIECI - ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE ��☀️🐶 

wakacji. https://www.youtube.com/watch?v=AHh2IR-3wcs 



30.06.2020 

„Żegnamy przyjaciół- będziemy o was pamiętać”- zabawy muzyczne rozwijające umiejętność 

śpiewania, kształcące umiejętności rozpoznawania imion własnych i innych, doskonalenia 

wypowiadania prawidłowego pod względem  gramatycznym. Elementarne  treści z zakresu 

profilaktyki Covit 19 – , w formie piosenek, bajek,  niwelujące u dzieci lęk przed 

zachorowaniem. Wdrażając do zachowania zasad bezpieczeństwa w celu uchronienia przed 

koroanwirusem . (Ob. II 9, III 1,2,  IV 2, 5 6) 

Potrzebne będą: balon, wizytówki dzieci z grupy, wcześniej wykorzystane do innych zajęć. 

 Rodzic inicjuje rozmowę „Żegnamy przyjaciół”- wypowiedzi dziecka nt. kolegów , koleżanek 

z przedszkola.  

„Balon z karteczkami”- zabawa dydaktyczna zapisu imion: własnego i innych. Karteczki –

wizytówki dzieci –wkładamy do nadmuchanego balona lub koszyczka. Dziecko , przebija balon 

lub wyjmuje karteczki z imionami dzieci z koszyczka. Przy pomocy rodzica odczytuje wybrane 

imię kolegi lub koleżanki – dokonując analizy i syntezy sylabowej. Rodzic mówi- słońce- 

zadaniem dziecka jest ułożenie życzenia –  

• Życzę Ci dużo słońca.  

• Rodzic mówi -  piłka- dziecko- Życzę Ci dobrej zabawy np. Adasiu, Marcelku , Maciusiu 

itp.   

 „Żegnamy przyjaciół”- rozwijanie wypowiedzi dziecka nt. kolegów , koleżanek z przedszkola.  

„Zrobię pamiątkę dla kogoś z grupy”- Zasugerowanie własnoręcznego zrobienia pamiątki  dla 

kogoś z grupy . Inwencja mile widziana. 

Słuchanie piosenek  

Przeboje Dla Dzieci - Wakacje! 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+wakacyjne+dla+dzieci+yotube&docid=

608001033448195305&mid=9917A7FD485AB7606C9A9917A7FD485AB7606C9A&view=det

ail&FORM=VIRE 

 Smak wakacji    

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig 

Słuchanie piosenek nt. profilaktyki przed koronawirusem   Bezpieczne wakacje - cykl 

"Dzieci 

Uczą"https://www.bing.com/videos/search?q=bepieczne+wakcje++piosenka&docid=6079

91335443433919&mid=84EE27B08CCB72CE81D784EE27B08CCB72CE81D7&view=detail&F

ORM=VIREDziecięce  

MIX - PRZEGOŃ WIRUSA - GODZINA PIOSENEK DLA DZIECI - ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

��☀️🐶 https://www.youtube.com/watch?v=AHh2IR-3wcs 

Śpiewające Brzdące - Rodzinna Wycieczka - Piosenki dla dzieci 

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

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+wakacyjne+dla+dzieci+yotube&docid=608001033448195305&mid=9917A7FD485AB7606C9A9917A7FD485AB7606C9A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+wakacyjne+dla+dzieci+yotube&docid=608001033448195305&mid=9917A7FD485AB7606C9A9917A7FD485AB7606C9A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenki+wakacyjne+dla+dzieci+yotube&docid=608001033448195305&mid=9917A7FD485AB7606C9A9917A7FD485AB7606C9A&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig


Dla chętnych dzieci- zabawa słownikowa- próba globalnego czytania wyrazów.  

 

 

 

 



 

Serdecznie Was pozdrawiam i życzę bezpiecznych i 

wesołych wakacji ciocia Halinka. 

 

 

 

 
   

 

 

 

 


