
19. 06. 2020r. - Piątek – „Wakacje na wsi ” 
 
Dzień dobry Kochanidełka! 
Wakacje na wsi mogą być też wspaniałe. Czyste powietrze, łąki, pola, lasy, zwierzęta wiejskie… Naturę, 
większość z nas bardzo sobie ceni. Co wy na to? Przypominam też, abyście oglądały albumy, książki i 
widokówki z pięknymi krajobrazami naszego kraju. 
 
1. Zaczynamy nowy dzień. Zapraszam do rodzinnej zabawy ruchowej. 
Kreatywna zabawa muzyczno – ruchowa dla dzieci i rodziców.  
 
                                         https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 
 
2. Zagadki – to co lubicie: 

(1) Jakie letnie owoce znajdziemy w lesie? 
(2) Jakie owoce rosną latem w ogrodzie? 
(3) Co można zrobić z letnich owoców? 

Odpowiedzi na te pytania spróbujcie narysować. 
 
3. Na wsi bez roweru ani rusz. Poznajcie zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze. W tym celu 
obejrzyjcie bajkę edukacyjną na stronie: 
                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w 
 
4. Ćwiczenia słowotwórcze: 

Opiszcie własnymi słowami, z czym kojarzą się Wam wakacje? 
Poszukajcie starych pocztówek z wakacji – omówcie, co widzicie na obrazku? 
Podziel na głoski i sylaby; wakacje       trawa 
                                            dom            piłka 
                                            basen          lody 
                                            las               spacer 
                                            rower           kajak 

 
5. Trochę aktywności ruchowej przy „Wartościach rytmicznych w podskokach”: 
 
                              https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U  

6. Posłuchajcie kolejny raz piosenkę pt. „Rodzinna wycieczka”. Spróbujcie zaśpiewać – tekst już macie. 

                               https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

A jeśli chcecie zabawić się w domowe karaoke z tą piosenką, to linię melodyczną macie tutaj! 

                                https://www.youtube.com/watch?v=1fOD-qUZXRo 

7. Obejrzyjcie film edukacyjny pt. „Bezpieczne wakacje” 

                                https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60  

oraz „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” 

                                https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60  

8. Obejrzyjcie bajkę – Na wsi – seria: „Miś Kudłatek”, na stronie: 

                             https://www.youtube.com/watch?v=wH3rjOfzOYY&t=94s 
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oraz bajkę pt. „Wędrówki Pyzy – Żniwa”: https://www.youtube.com/watch?v=Kg57ZEm2xj0 

9.  A teraz masowanie w parach. Zabawa „Masażyk” (w formie opowieści ruchowej). Zaproście Rodzica 
lub rodzeństwo. Opis zabawy: 

„Szliśmy razem na wycieczkę (otwartą dłonią uciskanie pleców), z tyłu na plecach mieliśmy plecak              
(rysowanie prostokąta na plecach). Na niebie świeciło słoneczko (zataczanie niewielkich kół na ramionach),             
a myśmy biegali w kółeczko (rysowanie kół na łopatkach). Długą linę mama z tatą trzymali (rysowanie                
wężyka wzdłuż kręgosłupa) i wesoło na boki się kiwali (kiwanie głową osoby siedzącej przed nami). Wolno                
szliśmy, szurając nogami (otwartą dłonią uciskanie pleców, a następnie głaskanie w dół i w górę wzdłuż                
kręgosłupa) a mama skakała wesoło za nami (dwoma palcami każdej ręki podskoki po plecach). Wtem               
zaczął kropić deszczyk (delikatne stukanie palcami po plecach) i poczuliśmy wesoły dreszczyk            
(połaskotanie w pasie osobę stojącą przed nami).” 
 
10.  Na zakończenie piosenka i film edukacyjny pt. „U dziadka Lulka na wsi”: 
        https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q&t=67s  
 
ZADANIA DODATKOWE 

(1) Dla chętnych dzieci, może podczas weekendu: zastanówcie się, gdzie Wy chciałybyście spędzić 
wakacje i wykonajcie dowolną pracę plastyczną pt. „Moje wymarzone wakacje”. 

(2) Obejrzyjcie też film pt. „Bajka o trzech myszkach” – na stronie: 
 

                                                                                 Serdecznie Was pozdrawiam i ściskam 
                                                                                                      Pani Ania 
 
Źródła: 

1) Pięciolatek. Przewodnik metodyczny. Tropiciele – Beata Gawrońska, Emilia Reczek. 
2) Przewodnik metodyczny do programu Przedszkole przyszłości cz.I i II – zespół autorski: B. Bartosz, 

K. Bury, A. Kosowska, A. Piekuszyńska, P. Adamski. 
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