
                                                  LETNIE  ZABAWY  

Poniedziałek  29.06.2020r. 

Cele: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,  rozluźnienie mięśni twarzy, ćwiczenie 

mięśni narządów mowy, wydłużenie fazy wdechowej i wydechowej, ćwiczenie percepcji 

wzrokowej. 

Kochane Przedszkolaki! 
Jesteśmy dumni, że tak wspaniale radziliście sobie z wykonywaniem wszystkich zadań, 
prac plastyczno-technicznych, wykonywaniem  ćwiczeń  gimnastycznych.  
Drodzy Rodzice dziękujemy serdecznie za wszystkie nadesłane zdjęcia, dziękujemy za 

owocną współpracę !  

 
ZADANIE - Piłki plażowe – zabawy ruchowe.  
Każda para – „rodzic”  i  „dziecko” biorą do ręki piłkę  plażową.  

Proponujemy następujące zabawy:  

• „rodzic” trzyma obręcz hula-hop, a „dziecko” stojące w odległości około 3 m próbuje 

wrzucić do niej piłkę; po  chwili następuje zmiana,  

• para ( rodzic i dziecko) otrzymuje długie balony i trzymając ich końce; tworzą  z nich 

paletki, którymi odbijają  piłkę do siebie; 

• pary wkładają piłkę między plecy „rodzica” a brzuch „dziecka” i tak poruszają się po sali, 

aby nie upuścić piłki; natomiast długimi  balonami naśladują wiosłowanie – raz z jednej, raz z 

drugiej strony. 

 
LETNIE ZABAWY  - zestaw zabaw ortofonicznych. 
Toczenie piłeczek – dzieci dmuchają na piłeczki pingpongowe, które toczą się popychane 

oddechem, na przykład do końca stołu. 

Piórka w powietrzu – przesuwanie piórek oddechem po gładkiej powierzchni. 

Wąchanie kwiatków - dziecko spaceruje po sali i naśladuje czynności zbierania ziół i 

kwiatów na łące oraz wąchania ich. Można wykorzystać tutaj muzykę relaksacyjnę. 

Dmuchawce – przedszkolaki naśladują zbieranie dmuchawców i zdmuchiwanie ich na 

wietrze.    

Baloniki – dziecko nabiera powietrza, wypychając policzki ( baloniki), następnie stopniowo 

wypuszcza powietrze. 

Rurki i confetti – dziecko otrzymuje rurkę i dmucha przez nią , wprawiając w ruch 

rozsypane na stolikach confetti.    

Wiatr – dziecko, rodzic stoją w rozkroku, z ramionami wyciągniętymi do góry i naśladują 

mały oraz duży wiatr. Przy wydechu wymawiają głoski imitujące odgłosy wiatru.                                                                                

ZADANIE- Kolorowe piłki – ćwiczenie percepcji wzrokowej. ↓ 

Należy  połączyć każdą piłkę z odpowiednim zestawem kolorów. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ZADANIE: Połącz każdą piłkę z odpowiednim zestawem kolorów. 

Otocz pętlą tę piłkę, która ma najwięcej kolorów. 



 

Wtorek 30.06.2020  

Cele: - doskonalenie koncentracji uwagi,  kształcenie  wyobraźni muzycznej, ćwiczenie 

pamięci i spostrzegawczości. 

1. Na początek  posłuchajcie  piosenki „ Przyszło lato” 

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

 

2.A teraz proszę wysłuchajcie wiersza pt.: „ Atrakcje w Bezpieczne wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw . 

3.Zadania dla małych bystrzaków – ćwiczenie pamięci i spostrzegawczości 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs . 

 

Quiz wiedzy bezpiecznego przedszkolaka 

ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS  WAKACJI ( rodzic czyta, dziecko wybiera odpowiedź, uzasadnia 

swój wybór). 

Kiedy idziemy na wycieczkę do lasu, musimy: 

1) założyć krótkie spodenki i sandały 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
https://www.youtube.com/watch?v=CQkc4Dfe1aw
https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs


2) wybrać dresy i buty zakrywające kostkę 

3) spryskać ubranie perfumami 

Idąc na górską wędrówkę, musimy: 

1) zachowywać się cicho 

2) biec po ścieżkach górskich 

3) dokarmiać zwierzęta 

Kiedy wyruszamy na wycieczkę po mieście, musimy koniecznie: 

1) wysłać pocztówkę 

2) trzymać się blisko grupy 

3) założyć kalosze 

Kiedy wyruszamy w podróż samochodem, musimy pamiętać, aby: 

1) zabrać ze sobą ulubioną zabawkę 

2) wymyć auto 

3) usiąść w foteliku i zapiąć pasy bezpieczeństwa 

Podczas upalnych dni musimy pamiętać o: 

1) smarowaniu odkrytych miejsc kremem z fi ltrem 

2) kupieniu lodów 

3) założeniu czapki na głowę 

Podczas pobytu nad morzem musimy pamiętać, aby: 

1) założyć czerwone kąpielówki 

2) nie wchodzić samemu do wody 

3) zbudować zamek z piasku 

Wybierając się na rower, musimy pamiętać, żeby: 

1) zabrać ze sobą portfel 

2) założyć na głowę kask 

3) założyć ochraniacze na łokcie i kolana 



 

W lesie zawsze można: 

1) usiąść przy ognisku z rodziną 

2) obserwować przyrodę 

3) zostawić papierki pod drzewem, jeśli nie ma kosza na śmieci 

Latem koniecznie pamiętamy o tym, aby: 

1) chronić głowę przed słońcem 

2) zjadać lody przynajmniej 4 razy dziennie 

3) pić dużo wody 

Kochane  Przedszkolaki   życzymy  Wam!!! 

 

 

 


