
 

Witamy serdecznie ! J 

Zapraszamy do zabawy w ten wyjątkowy dla Was dzień ! 

Piątek: 26.06.2020 

Temat tygodniowy: Planujemy letnie podróże 

Temat dnia: Już wakacje 

Cele: dziecko: 

– spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do posiłku i sprząta po posiłku  
– wykorzystuje prawidłowe chwyty dłoni przy krojeniu  
– rozmawia o emocjach towarzyszących pożegnaniu  
– uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu  
 

1. „Już wakacje” – piknik; przygotowywanie zdrowych przekąsek z sezonowych owoców: 
sałatek i szaszłyków; piknikowanie; rozdanie dyplomów ukończenia pierwszego roku w 
przedszkolu, pożegnanie na okres wakacji; rozmowa o odczuwanych emocjach 
 

           Potrzebne pomoce: dyplomy z KP s. 159, sezonowe owoce, patyczki do szaszłyków, deski,  
           noże plastikowe, miseczki, sztućce, serwetki, koce, kubki, woda i soki, ZAŁĄCZNIK 1 
 

2. „Wyprawa w nieznane” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych; opowieść ruchowa 
wplatająca ćwiczenia gimnastyczne na powietrzu. Rodzic snuje opowieść, a dzieci 
ilustrują ją ruchem: 
 
 Dzieci przygotowują się do wyprawy w nieznane. Ubierają się i wyruszają z domu. Na 
niebie świeci piękne słońce. Najpierw biegają, wirują, gdy słyszą wiatr (delikatne 
potrząsanie grzechotką), a kiedy wiatr cichnie, to zatrzymują się i podziwiają białe 
obłoczki na błękitnym niebie. Wszystkie trochę się zmęczyły, więc zrobiły sobie małą 
przerwę. Dzieci położyły się na trawie. W trakcie odpoczynku ktoś spostrzegł jakieś 
dziwne znaki – kamyki (krążki gimnastyczne) tworzące ścieżkę – i powiedział: ciekawe 
dokąd dojdziemy?. Wszystkich ogarnęła wielka ciekawość. Dzieci postanowiły zobaczyć, 
dokąd zaprowadzi je ścieżka. Zaczęły delikatnie stąpać po kamieniach: jedna noga, 



druga. Po krótkiej chwili spostrzegły, że znalazły się w lesie. Niby wszystko było znajome, 
a jednak nowe. Chyba wszystkie trochę zgłodniały, więc zaczęły zbierać jagody. 
Następnie dzieci dobrały się w pary. Jedno leżało na plecach, a drugie, łapiąc za biodro, 
starało się obrócić kolegę lub koleżankę na brzuch. Wszystkie się bawiły. Poczuły jednak, 
że trzeba wracać. Tylko którędy? – mhm. Rozejrzały się i nagle ktoś powiedział: tędy! 
Wszystkie ruszyły za nim. Najpierw musiały przejść wąską kładką (laski gimnastyczne, 
tworzące ścieżkę), nad rzeczką. Szły bardzo ostrożnie... Na drugim brzegu leżało drzewo 
(laska trzymana przez rodzica) pod którym musiały się przeczołgać. Wszystkie były już 
zmęczone, ale wiedziały, że muszą dotrzeć do domu przed zmrokiem. Trochę biegły. Już 
nawet wątpiły, że dojdą do domu. Nagle drzew było coraz mniej i ich oczom ukazało się 
ich ukochane podwórko. Okazało się, że wcale nie odeszły daleko. Dzieci szczęśliwe 
wróciły do domu. 

 
             Potrzebne pomoce: grzechotka, krążki gimnastyczne, pięć lasek gimnastycznych 
 

Zabawa popołudniowa: 

„Kalambury” – przedstawianie za pomocą ruchu różnych pojazdów, rozwijanie wyobraźni 
ruchowej 
 
Potrzebne pomoce: piktogramy pojazdów, ZAŁĄCZNIK 2 

 
 

 

Pani Ola i Pani Angelika ! J 

 

 

 

A teraz już czas zaprosić wszystkich was na zasłużony odpoczynek. 
Wszystkim Przedszkolakom i ich Rodzicom 

Życzymy: wspaniałych, pogodnych i roześmianych wakacji. 
Niech ten letni czas będzie pełen niezapomnianych chwil i wrażeń. 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

 

 



 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

 

 


