
Propozycje zabaw dla dzieci z gr. I – IV 
od dnia 15. 06. do 19.06.2020r. 

„WAKACJE TUŻ TUŻ” 
 
Drodzy Rodzice, kochane dzieci! 
Dużymi krokami zbliżają się wakacje, dlatego w tym tygodniu zajmiemy się wakacyjnymi podróżami. 
Zastanowimy się, gdzie warto pojechać i które regiony Polski warto odwiedzić … Propozycje zajęć są 
zróżnicowane – dla dzieci w różnym wieku. Proszę wybrać odpowiadające Waszym pociechom. 
  
                                                                                                               Anna K. 
 
15. 06. 2020r. - Poniedziałek 
Dzisiaj „Wakacyjne podróże”. Zapraszam do ćwiczeń i zabaw. Gotowi? To zaczynamy! 
 
1. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu”. Otwórzcie stronę : 
                   https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&feature=youtu.be 
i ćwiczcie. 
 
2. Posłuchajcie przeczytanego przez Rodzica wiersza P. Beręsewicza pt. „Powitanie lata” 
 

Kiedy już lato się pokaże, 
pomogę latu wnieść bagaże 

i wszyscy krzykną: ,,Witaj lato!", 
a ono się uśmiechnie na to. 

Nasz zestaw piegów i strój letni 
też powitanie to uświetni, 
a żeby było uroczyście, 

przybrani w łopianowe liście 
za zdrowie lata zjemy lody. 

Potem wskoczymy, chlup do wody 
i będą piski, plusk, chlapanie, 

Niech już więc przyjdzie i zostanie! 
Odpowiedzcie na pytania: 

O jakiej porze roku jest mowa w wierszu ? 
Z czym kolarzy się Wam lato ? (wymieńcie jak najwięcej skojarzeń) 

 
3. Co to jest podróżowanie ? (Podróżowanie to przemieszczanie się – odbywanie podróży do jakiegoś 
miejsca). 

Ludzie od dawana odbywali podróże w celu odwiedzenia odległych miejsc. W dawnych czasach 
odbywali podróże pieszo, konno, żaglowcami. Chcieli poznawać nowe, nieznane miejsca. 
Jak to było? - popatrzcie. Poznacie podróżników z czasów ery wielkich odkryć geograficznych. Dowiecie 
się o przyczynach, technologiach, mecenasach wielu podróży. 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=iE_pQ1VL714 

Jakie urządzenia pomagały podróżnikom w ich podróżach, nawigacji.  

Nawigacja – określanie położenia i drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych 
przemieszczających się obiektów. 
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Busola magnetyczna – urządzenie nawigacyjne służące do wyznaczania kierunku bieguna magnetycznego. 
Busola, podobnie jak kompas, jest wyposażona w igłę magnetyczną. 

                          https://pl.wikipedia.org/wiki/Busola#/media/Plik:2016_Busola.JPG 

Sekstant – kątomierz lusterkowy, optyczny przyrząd nawigacyjny stosowany w żeglarstwie, służący do 
mierzenia wysokości ciał niebieskich nad horyzontem. 

                           https://pl.wikipedia.org/wiki/Sekstant#/media/Plik:Sextant.jpg 

Kompas przyrząd nawigacyjny służący do wyznaczania bieżącego kierunku 

                           https://pl.wikiquote.org/wiki/Kompas#/media/Plik:Kompas_Sofia.JPG 

Cyrkiel nawigacyjny – inaczej przenośnik nawigacyjny – to jeden z nawigacyjnych przyborów służący do 
mierzenia odległości na mapie przez porównywanie długości odcinka zawrotnego między końcami ramion 
cyrkla z podziałką mapy. 

http://www.griffin-marine.pl/oferta-handlowa/wyposazenie-zeglarskie/instrumenty-nawigacyjne-i-drobne-w
yposazenie/548-przenosnik-nawigacyjny-cyrkiel-cebula-17-cm-dwukolorowy 

4. Rozmowa na temat współczesnych sposobów podróżowania. 

- Czym Wy podróżujecie z rodzicami? 

Profesor Szymon przedstawi Wam współczesne środki transportu. 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=TDnOkVpGoQ0 
 
5. Obejrzyj animację obracającej się kuli ziemskiej i posłuchaj wiersza J. Brzechwy pt. „Globus” 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=JJ-Gn52CMYk 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=9qlEmho20hQ 
6. Czy do nas lato już przyszło ? Posłuchajcie na zakończenie piosenki pt. „Po łące biega lato” na stronie 
                                     https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 
A oto tekst piosenki której słowa napisała  Barbara Lewandowska  

Po łące biega lato,  
Uwija się jak bąk.  

"Dzień dobry" mówi kwiatom 
 i pieści każdy pąk.  

Ref.  
Kto chce się z latem spotkać,  

Niech idzie z nami tam.  
Rumianek i stokrotka  
Pokażą drogę nam.  

 
Pomaga lato pszczołom, 
Na kwiatach też się zna.  

Uśmiecha się wesoło  
I w berka z wiatrem gra!  
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Ref.  
Kto chce się z latem spotkać,  

Niech idzie z nami tam.  
Rumianek i stokrotka  
Pokażą drogę nam.  

 
Gdy lato jest zmęczone,  

W szałasie sobie śpi.  
I we śnie gra w zielone,  

Bo łąka mu się śni.  
Ref.  

Kto chce się z latem spotkać,  
Niech idzie z nami tam.  

Rumianek i stokrotka  
Pokażą drogę nam.  

A teraz spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 
O jakiej porze roku opowiada piosenka ? 
Gdzie można spotkać lato ? 
Co robi lato ? 
Czy Wy lubicie lato ? 

 
7. Dla chętnych dzieci bajka pt. „Byli sobie podróżnicy”. Znajdziecie ją na stronie: 
  
                                          https://www.youtube.com/watch?v=n7yu3DamVSE  
 
                                                                                                     Do jutra. Miłej zabawy. 
                                                                                                                 Pani Ania 
 
Przygotujcie widokówki z różnych stron Polski. Może też być Mapa fizyczna Polski. 
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