
Tematyka kompleksowa: Letnie zabawy 

 

Poniedziałek  29.06.2020  

Cele:  

- ćwiczenia logopedyczne: buzi i języka; 

- ćwiczenie koordynacji ruchów i równowagi; 

- rozwijanie sprawności palców i dłoni 

 

1.Zapraszam na „Wakacyjne ćwiczenia buzi i języka”. 

 

 

 

 

2. Proponuję bardzo znaną zabawę o nazwie: „Gra w klasy”. Trenuje koordynację ruchów                      

i równowagę – to ważne dla prawidłowego rozwoju mózgu! 



Można się w nią bawić zarówno na dworze jak i w domu - Rodzicu wyrysuj kredą lub 

wyznacz taśmą schemat (połączone kwadraty jeden nad drugim, boczne na ręce, podzielone 

koło jako głowa), wpisz w pola cyfry od 1 do 10. Rzucacie kamień, skaczecie po niego raz na 

jednej, raz na dwóch nogach, obrót i z powrotem. 

 

 

 

3. Praca na dziś kółeczkowy kwiatek. Rozwijanie sprawności palców i dłoni. Kółka wylepiamy    

plasteliną można też użyć kulek z bibuły lub stemplować „pieczątkami”, palcem zamoczonym 

w farbie... Życzę udanej zabawy  



 

 

 

 



4. Masaż relaksacyjny „ Pizza”. 

  

„Pizza”  

Najpierw sypiemy mąkę (Przebieramy po jego plecach opuszkami palców obu dłoni)                           

i zgarniamy ją (brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy zagarniające),                                                 

lejemy oliwę (rysujemy palcem falistą linię), dodajemy szczyptę soli (lekko je szczypiemy).. 

no… może dwie, trzy. Wyrabiamy ciasto (z wyczuciem ugniatamy boki dziecka),                          

wałkujemy (wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści w górę i w dół), wygładzamy placek 

(gładzimy plecy) i na wierzchu kładziemy: pomidory (delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi w 

miseczki), krążki cebuli (rysujemy koła), oliwki (naciskamy palcem w kilku miejscach), później 

… (dziecko samo wymyśla co dodajemy do pizzy), posypujemy serem (szybko muskamy po 

plecach opuszkami palców obu dłoni) i… buch! do pieca (Przykrywamy sobą dziecko i na 

chwilę pozostajemy w tej pozycji). Wyjmujemy i kroimy: (Kroimy plecy brzegiem dłoni) dla 

mamusi, dla tatusia, dla babci, dla brata… a teraz (dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą 

kawałki pizzy). Polewamy keczupem (kreślimy palcem na plecach linię z pętelkami)                          

i… zjadamy… mniam, mniam, mniam. 

 

Wtorek  30.06.2020  

Cele:  

- Kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej, 

- Doskonalenie koncentracji uwagi,                                                                                                        

- Eksperymentowanie ruchem do muzyki,                                                                                                

- rozwijanie sprawności ruchowej. 

1. Na początek proponuję zabawę muzyczno – ruchową do piosenki „Spoko loko – tańce 

połamańce”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


 

2. Rodzic zapoznaje dziecko z treścią piosenki pt.  „ Lato na dywanie” . Następnie dziecko 

opowiada własnymi słowami o czym jest utwór. Słucha piosenki i porusza się w rytm muzyki 

–link poniżej: 

 

„ Lato na dywanie” 

Wysłało po nas lato swój dywan latający.                                                                                       

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.                                                                      

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało                                                                                    

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami.                                                                                         

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.                                                                                        

Lato, lato, lato, lato z przygodami.                                                                                                 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.                                                                          

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.                                                                                      

I co dzień na dywanie będziemy razem latać.                                                                                        

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


3.  Wykonanie pracy plastycznej.  

Potrzebne materiały:  

- 2 x kartka A3 z bloku technicznego,                                                                                                         

- farby: niebieska,                                                                                                                                     

- 4 szt. makaronu rurki lub gruby sznurek albo rurka do napoju,                                                                              

- piasek - klej, taśma dwustronna 

Sposób wykonania pracy: Kartkę dzielimy na dwie części. Część górną malujemy niebieską 

farbą tworząc fale morskie i czekamy aż wyschnie. Następnie dolną część kartki smarujemy 

klejem bardzo dokładnie dość grubą warstwą i posypujemy ją piaskiem, tak, żeby powstała 

chropowata warstwa. W ten sposób powstała nam plaża. Następnie na drugiej kartce 

odciskamy stopę dziecka, pomalowaną dowolnym kolorem farby i wycinamy z zachowaniem 

dookoła stopy marginesu. Po wyschnięciu farby przyklejamy do makaronu, wstążkę lub 

sznurek tak, żeby powstał klapek- tzw. „japonka” i przyklejamy go na wykonaną wcześniej 

plażę. 

 

 

 

 

 



4. Zabawy ruchowe.  

 TOCZENIE PIŁKI PO NOGACH 

Dziecko siedzi na podłodze z prostymi rękami opartymi za sobą. Na prostych nogach 

dziecko kładzie piłkę. Na sygnał rodzica, dziecko unosi wyprostowane nogi w górę, 

aby piłka potoczyła się po nogach w stronę bioder. Następnie unosi biodra wykonując 

podpór tyłem, aby piłka stoczyła się po nogach do stóp. W czasie całej zabawy piłka 

nie może spać z nóg na podłogę. Dziecko powtarza to zadanie 5 razy\  

 

• ZŁAP PIŁKĘ LEŻĄC 

 Rodzic ustawia dziecku np. 2 krzesła w odległości ok. 2 m( robimy bramkę). Dziecko 

kładzie się na brzuszku pomiędzy bramką. Rodzic rzuca piłkę do bramki. Zadaniem 

dziecka jest nie pozwolić rodzicowi strzelić gola. Dziecko leży na brzuszku, nogi nie 

odrywają się od podłogi, jedynie może oderwać klatkę 

 

 

 

 

 
 
 
 


