
Scenariusze zajęć 22.06 – 30.06
Poniedziałek

 22.06.2020

Temat: Bezpieczne wakacje.

Przebieg:

1.Słuchanie wiersza pt. „Wakacyjne rady”.

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!

Rozmowa na temat treści wiersza.

Po lekturze wiersza rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego treści. 

Rodzic prosi o wymienienie i omówienie wszystkich rad, które się w nim znalazły, dziecko 

notuje  je w dostępny sposób (rysuje lub pisze), po skończeniu  dziecko proponuje i notuje 

inne wakacyjne rady.

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

Przypomnienie numerów alarmowych: 112, 999, 998, 997. 

Rodzic rozkłada na podłodze ilustracje bezpiecznego i niebezpiecznego zachowania.



Zadaniem dziecka jest ułożenie pod zieloną minką tych zachowań, które są  poprawne. 

Pod czerwoną minką układamy niebezpieczne zachowania. 







Źródło obrazków: Chomikuj.pl



3. Puzzle.

Rotetnij obrazek. Wymieszaj elementy. Po ułozeniu puzzli, naklej je na kartkę z bloku.

Źródło : Plac zabaw



Kolorowanka dla chętnych dzieci

Zabawa popołudniowa

Zabawa ruchowa „Zapamiętaj ten wzór”

Rodzic rozkłada na podłodze „falę „ ze sznurka. Zadaniem dziecka jest przejść po sznurku 
kilka razy. Następnie rodzic usuwa sznurek, dziecko idzie według zapamiętanego wzoru.



wtorek

23.06.2020

Temat: Wymarzone wakacje.

Przebieg:

1. Zagadka

Trwają dwa miesiące.
Lubią je uczniowie,
bo mogą odpocząć
i stawać na głowie.

Rozwiązanie : Wakacje

2. „Moja wyspa „ – wykonanie przestrzennej pracy plastycznej.

Pracę wykonujemy według własnego pomysłu, z dostępnych w domu materiałów.

Wyspę możemy wykonać na talerzyku papierowym lub na wyciętym kole z tekturki.

Do wykonania wyspy możemy wykorzystać:

materiały przyrodnicze: piasek, muszelki, korę, trawę, kamyczki
plastelinę, folię, rolki po papierze toaletowym (np. jako drzewa), nakrętki,
farby, kredki, mazaki, 

Źródło:
http://piatka.wbp.olsztyn.pl/ 

http://piatka.wbp.olsztyn.pl/


Po wykonaniu swojej wymorzonej wyspy dziecko opowiada o swojej pracy.

3. Karta pracy dla chętnych dzieci.

Połącz liczby od najmniejszej do największej. Narysuj elementy po śladzie. Połącz kropki.
Narysuj  wśród fal  3  niebieskie  ryby i  4  czerwone.  Ile  to  razem ryb? Zapisz  działanie  w
kratkach i oblicz. Pokoloruj obrazek.



Zabawa popołudniowa

„Rekin i krab” – zabawa ruchowa orientacyjna. 

Rodzic  układa na podłodze linię ze skakanek. Umawia się z dzieckiem, że z jednej strony 

linii jest morze, z drugiej – piasek. Na hasło rodzica.: krab! dziecko musi uciec z piasku przed

krabem – przeskoczyć na morze. Na hasło rodzica rekin! dziecko ucieka z morza na piasek. 

Rodzic podaje hasła coraz szybciej, może je przeplatać innymi hasłami dla zmylenia. 



środa 

24.06.2020

Temat: Matematyczne zabawy.

Przebieg:

„Zgaduj-zgadula”

Rodzic gra z dzieckiem w prostą grę. Dziecko trzyma w dłoniach od 2 do 10 przedmiotów i

potrząsa nimi (monety, guziki lub inne małe przedmioty,  które przy potrząsaniu powodują

hałas).  Potrząsając  nimi  dziecko  powie:  „Zgadnij,  ile  ich  mam!”  Trzeba  zgadnąć,  iloma

przedmiotami  dziecko  potrząsa  (sądząc  po  odgłosie).  Następnie  rodzic  potrząsa

przedmiotami,  a  dziecko  zgaduje.  Po  każdej  zgadywance  sprawdź,  ile  było  przedmiotów

licząc je.

„Matematyczne wyliczanki”

 Jabłko, gruszka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (3 razy)

 Kapusta i ogórek – tyle razy podskocz w górę (2 razy) 

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3) 

Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap.

„Marsz pod dyktando”

Dziecko porusza się zgodnie z instrukcją osoby dorosłej.

-Idź w prawo 2 kroki…

-Idź do przodu 3 kroki… do tyłu 1 krok…teraz 5 kroków w lewo, itd.

„Kosz z figurami”

Mamusia lub tatuś przygotowuje wycięte z kolorowego papieru figury geometryczne, które

wkłada  do koszyczka oraz  talerzyki,  na których  przykleja  po  jednej  figurze.  Rozpoczyna

zabawę od  recytacji wiersza: 



„Koszyk pełen figur mam

Pomieszały mi się tam.

Bardzo proszę Cię Kochanie

ułóż je zgodnie z kształtami”

Dziecko segreguje figury na talerzyki oznaczone kartonikami z odpowiednim kształtem

(trójkąt, kwadrat, koło, prostokąt). Przeliczają ich ilość.

Źródło: BystreDziecko.pl



Karty pracy dla chętnych dzieci:



Źródło: BystreDziecko.pl

Zabawa popołudniowa

Zabawa ruchowa do piosenki „A ram sam sam”

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI


Czwartek

25.06

Temat: Letnia muzyka.

Przebieg

1. Słuchanie piosenki „Przyszło lato”

Przyszło lato

sł. Marek Bartkowicz, muz. Robert Obcowski

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

 Przyszło lato, przyszło lato.
 Co wy na to, co wy na to? 

Ja wyjadę na Mazury. 
 Ja nad morze, albo w góry.

 Wybuduję zamek z piasku. 
 A ja sobie gdzieś do lasku 

pójdę z kimś, a może z nikim.
 Po prześliczne borowiki. 

 Bo ja lubię zbierać grzyby. 
 A ja wolę łowić ryby 

 z moim dziadkiem albo tatą. 
Przez calutkie nawet lato. 

 Ja pojadę na kajaki,
 żeby obserwować ptaki.

Będę kąpał się w jeziorze.
 Ja na piasku się położę.

Już od dawna o tym marzę,
że pojadę gdzieś na plażę, 

 do Szczecina lub gdzieś dalej 
bo tam bardziej się opalę. 

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


  Będę bawił się latawcem.
 Będę szaleć na huśtawce. 

 Ja poleżę na hamaku 
 i posłucham śpiewu ptaków. 
 No bo latem wszystkie ptaki 

 robią zawsze rwetes taki,
 że to właśnie dzięki ptakom
 wszyscy wiemy, że już lato,

2. Zabawa rytmiczna do piosenki. 

Podczas słuchania piosenki dziecko stara się klaskać w rytm muzyki. 

Zabawa popołudniowa

Zabawa ruchowa „Wierszowanki – pokazywanki”

Dziecko naśladuje ruchem czytany przez rodzica tekst rymowanki. 

 To zaczynamy! Zachęcam do wspólnej zabawy z dzieckiem. 

Ręce w dole, ręce w górze, 

Rysujemy koło duże,

 Skok do góry, 

ręce w bok, 

Teraz w przód zrób jeden krok,

 Skok do tyłu, skok na jednej nodze, 

Teraz usiądź na podłodze.



Piątek 26.06

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 39.

„Leżenie  na  piasku”  –  odtwarzanie  figur  geometrycznych. Dziecko  biega  w

różnych kierunkach. Gdy rodzic powie np. Trójkąt- zadaniem dziecka jest wykonania

trzech podskoków. Na słowo: Kwadrat – dziecko cztery razy klaszcze pod kolanem.

Zabawę należy powtórzyć kilka razy.

 „Plażowanie”  –  dzieci  stawiają  stopę  na  woreczku  gimnastycznym.  Na dany

sygnał  dziecko  podnosi  woreczek  /  zgniecioną  folię  palcami  stopy.  Ćwiczenie

wykonuje  raz  jedną,  raz  drugą  nogą.  Następnie  w  siadzie  prostym  podpartym

przekłada palcami prawej stopy woreczek/folię leżący przy lewej stopie i na odwrót.

Na koniec rzuca woreczkiem / folią do celu – dużego pojemnika. 

„Orzeźwienie” – rodzic daje dziecku pustą butelkę plastikową. Dziecko w siadzie

klęcznym  kładzie  butelkę  przed  kolanami,  dłonie  na  butelce  –  odsuwa  butelkę

szybkim ruchem w przód i przysuwa do kolan. Potem w leżeniu przodem zgina ręce w

łokciach, dłonie trzyma na ziemi przy barkach, butelkę stawia w małej odległości od

twarzy. Robi głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarzają

ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę. Następnie

w leżeniu przodem trzyma butelkę w jednej ręce i przekazuje ją ruchem okrężnym z

ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas

proste  w łokciach).  Na koniec  w leżeniu  tyłem trzyma oburącz  butelkę  za głową.

Butelka leży poziomo. Podnosi nogi i ręce i stara się dotknąć stopami butelki, po czym

wraca do pozycji wyjściowej.

Zabawa ruchowa do piosenki „Gimnastyka Smyka „

LINK:   :  https://www.youtube.com/watch?

v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ


Poniedziałek 29.06

Temat: Wakacje!

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza “Lato wreszcie!”.

Lato wreszcie!

Urszula Kozłowska

Już walizki w bagażniku,

torba, plecak, pięć koszyków…
Czy na pewno wszystko mamy?!

Bo za chwilę wyjeżdżamy!
Tata już przy kierownicy,
denerwuje się i krzyczy.

Szkoda przecież każdej chwili!
– Jedźmy w końcu, moi mili!

Lato, lato, lato wreszcie
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Wszyscy więc wsiadają prędko:
Dziadek Władek z wielką wędką,

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,
Mama (niosąc stos kanapek),

Moja siostra z parasolką
i braciszek z deskorolką,

potem ja z piłkami dwiema…
lecz już dla mnie miejsca nie ma!

Lato, lato, lato wreszcie,
Czy będziemy siedzieć w mieście?

Tata mówi: – Nie ma strachu,
jeszcze miejsce jest na dachu.
Więc mi trochę zrzedła minka:

– Ja na dachu? Ja… dziewczynka?
Tata tylko kręci głową:

– Cóż za pomysł, daję słowo?!
Oj! Córeczko moja mała,
coś ty sobie ubzdurała?



Lato, lato, lato wreszcie,
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Już na dachu stos bagaży,
a ja uśmiech mam na twarzy.

Siedzę sobie obok mamy,
no i wreszcie wyjeżdżamy!

Słońce nam wskazuje drogę –
już doczekać się nie mogę!

Wiem, że w dali na nas czeka
Las szumiący, łąka, rzeka…

Lato, lato, lato wreszcie,
Nie będziemy siedzieć w mieście!

Rozmowa na temat wiersza.

Pytania pomocnicze:

O czym jest wiersz? 

Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza? 

Co ze sobą zabierają? 

Jak chciałbyś / chciałabyś spędzać czas na wakacjach?

2.  Co zabierzemy na wakacje?

Zadaniem dziecka jest wymienić jak najwięcej rzeczy przydatnych podczas wyjazdu :

nad morze,

w góry,

na  wieś,

3. Rysujemy swoje wymarzone miejsce na wakacje.

Dzieci po skończonej pracy opowiadają rodzicom o swoim wymarzonym miejscu.

Zabawa popołudniowa

Który cień pasuje? Zaznacz poprawną odpowiedź.





Wtorek 30.06

Temat: Smaki lata.

Przebieg:

1.  Zabawa słowna „Zgadnij o czym mówię” 

Rodzic kładzie na podłodze kilka przedmiotów, przydatnych podczas wakacji. Rodzic opisuje

przedmioty, nie podając ich nazwy. Zadaniem dziecka jak wskazać przedmiot, o którym 

mówi rodzic. 

2. Praca plastyczna „Lody”
Potrzebne będą:

 płatki kosmetyczne,
 farby,
 woda,
 kolorowy papier techniczny,
 brązowa pianka,
 nożyczki,
 brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji

Odrobinę farby rozcieńczyć wodą, a następnie taką miksturą polewamy waciki.  Kolorową

miksturkę możemy nalewać np. strzykawką lub łyżeczką. Zabarwione waciki zostawiamy do

wyschnięcia. Z bloku wycinany wafelek do loda. Naklejamy rożek na kolorowy papier. Na

koniec nakładamy lody (waciki). Ozdabiamy dostępnymi w domu dekoracjami . 

 Lody gotowe !

Źródło : Dzieciakiwdomu.pl



Zabawa popołudniowa:

Zabawa ruchowa do piosenki „Brazylijska Samba”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E

Miłej zabawy !

Bezpiecznych wakacji !

https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E

