
 
 

Krąg tematyczny: BEZPIECZNE WAKACJE 

1. „1, 2, 3… Gimnastyka” 

 marsz wokoło dywanu. 

 marsz wokoło dywanu z wysokim podnoszeniem kolan. 

 5 podskoków 

 6 przysiadów 

 7 pajacyków 

 3 podskoki na prawej nodze 

 2 podskoki na lewej nodze 

 2 razy turlamy się przez całą długość dywanu 

2. Ćwiczenie logopedyczne: 

 

 
 

 



 
 

3. „Nie śmiecę” – doświadczenie: 

Materiały: 

 Chusteczki 

 Atrament 

 Taca 

 Spryskiwacz z wodą 

 

Na dużej tacy rozkładamy kilka warstw serwetek i wyjaśnia, że to będzie łąka. W 

poprzek łąki rysuje flamastrem symboliczną rzekę, a wokół niej plamy z atramentu, 

czyli nielegalne wysypisko. Następnie wywołuje deszcz, dziecko rozpyla wodę ze 

spryskiwacza na znajdujące się na łące wysypisko (aby powstał oczekiwany efekt, 

deszcz powinien być spory). Podnosimy ostrożnie kolejne warstwy serwetek i 

pokazujemy dziecku rezultat – atrament przesączył się przez wszystkie warstwy 

serwetek, nacieki dotarły do rzeki, brudząc ją. Łąka została dogłębnie 

zanieczyszczona nawet w miejscach odległych od kleksa.  

 

Wniosek: Tłumaczymy dziecku, że deszcz wypłukuje z dzikich wysypisk rozmaite 

zanieczyszczenia i toksyny, które rozpuszczone w wodzie przedostają się w głąb 

gleby i do wód gruntowych, zatruwając je. Przypominamy dziecku o konieczności 

wyrzucania papierków do kosza.  

 

4. ,,Jedziemy na wakacje” – historyjka obrazkowa: 

 

1. Popatrz na obrazki.  

2. Powiedz co się na nich dzieje.  

3. Spróbuj powiedzieć co działo się po kolei podczas wyjazdu rodziny na 

wakacje, układając obrazki w odpowiedniej kolejności. 



 
 

5. ,,Co zabiorę na wakacje?” – grupowanie obiektów według podanych 

kryteriów: 

 Nazwij rzeczy na obrazkach. 

 Przyjrzyj się obrazkom, powiedz co mógłbyś zabrać lub co pasuje do 

takich miejsc jak: 

 Wieś 

 Morze 

 Góry  

 Las 

 Opowiedz co Ty zabierzesz na swoje wakacje. 

 

 

 

 

6. Karty pracy: 

W ostatnich zadaniach wkradł się błąd. Miał być: Kącik artysty , karta nr 

29 

Obecne zadani do wykonania. Karty pracy 3, karta nr 77 

  

  
 

                                    


