
24.06.2020r. (tj. środa) - dzieci 4 letnie (oddział II) 

 

Temat: ,,Jedziemy na wakacje” 

PRZYGOTUJ: 

Załączniki, kredki, figury geometryczne z papieru kolorowego, kartki, gazety, klej, ,, książka ,,Pięciolatek 

razem poznajemy świat” cz.4. 

 

/źródła: zasoby google – grafika, KarTy, Bliżej Przedszkola,  Przedszkolankowo Pinterest, przewodnik 

metodyczny wyd. Podręcznikarnia/ 

 

 

1. Słuchanie wiersza "Na wakacje ruszać czas" – przeczytaj dziecku wiersz. 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 



Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

2. Rozmowa na temat treści wiersza i miejsc wakacyjnego wypoczynku – poniżej zamieszczam kilka pytań 

pomocniczych. 

- O czym była mowa w wierszu? 

- Gdzie dzieci chciały pojechać na wakacje? 

3. Rozmowa na temat miejsc letniego wypoczynku - wykorzystajcie ZAŁĄCZNIK nr 1 do rozmowy na 

temat atrakcyjnych miejsc na wakacyjny wypoczynek. Zwróćcie uwagę na różnorodność krajobrazów, 

form spędzania czasu np.: nad morzem, w górach…co można robić, w jaki sposób, itp. Pozwól dziecku 

omówić ilustracje, zwróć uwagę na prawidłową budowę zdań. 

 

4. Praca w książce ,,Czterolatek razem bawimy się” cz. 4, str. 47 – otwórzcie książkę na podanej stronie i 

wykonajcie zadanie zgodnie z poleceniem. 

 

5. Zabawa ruchowa ruchowa orientacyjno – porządkowa ,,Wysokie i niskie góry.” 

Biegacie po wyznaczonym terenie przy dźwiękach dowolnej melodii, na hasło rodzica ,,Wysokie góry” – 

wspinacie się na palce i unosicie ręce wysoko w górę. Na hasło: ,,Niskie góry” – przykucacie i 

pochylacie się nisko. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

 

To wszystko na dziś. W załącznikach czekają dodatkowe propozycje. 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

 



 

 



 



 



 


