
Kochane „Kangurki” w tym ostanim tygodniu zdalnego nauczania zapraszamy Was do wspólnej

zabawy z tematem „Jedziemy na wakcje”. Mamy dla Was propozycje opowiadań, piosenek i zabaw.

Życzymy Wam wielu wrażeń. 

PONIEDZIAŁEK(15.06.2020)

Na początek zapraszamy Was dzisiaj do obejrzenia prezentacji dotyczącej bezpiecznych wakacji 

(prezentacja zostanie przesłana na grupowego messengera), mamy nadzieję, że będzie to dobra 

okazja do rozmowy na temat jak bezpiecznie zachować się podczas wypoczynku.

Kochane dzieci Zapraszamy Was do zabawy ruchowej. Powodzenia :)

W góry lub nad morze 

Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na hasło W góry! dziecko naśladuje marsz po górach lub 

wspinaczkę (wysoko unosi kolana i wyciąga ręce w górę). Na hasło: Nad morze! Dziecko naśladuje

ruchy pływania. 

  

WTOREK (16.06.2020)

 



Kochane dzieci na sam początek dnia zapraszamy Was do wzięcia aktywnego udziału w zabawie 

ruchowej :)

Zabawa ruchowa „Na wakacjach”.

Dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Rodzic mówi:

– Zamykamy na chwilę oczy. Są wakacje. Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale.

Dziecko naśladuje głos fal – szuuuuuu, szuuuuuu…., równocześnie rysuje w powietrzu fale.

Małe fale – szumią cicho. Dziecko cicho naśladuje szum fal.

Duże fale – szumią głośno. Dziecko głośno naśladuje szum fal.

– Wstajemy. Kąpiemy się w morzu, skaczemy przez fale. Uwaga! Mała fala, wykonujemy mały

wyskok w górę. Uwaga! Teraz zbliża się duża fala. Wykonujemy wysoki wyskok w górę.

Kładziemy się na dywanie, na brzuchach. Naśladujemy pływanie żabką.

Teraz przenosimy się w góry. Zdobywamy szczyty gór – dziecko miarowo oddycha, wykonuje

ciężkie kroki.

– W górach można spotkać echo. – dziecko naśladuje sylaby i wyrazy wypowiadane przez rodzica.

Dziecko leży na dywanie i słucha muzyki relaksacyjnej „głosy przyrody”, dostępne w

 linku:

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ 

A teraz Drogie kangurki zaprraszamy Was do wykonania zadania :)

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ


ŚRODA(17.06.2020)

Kochane dzieci dzisiejszego dnia mamy dla Was propozycje ciekawej zabawy matematycznej, którą

możecie wykonać na świeżym powietrzu :)

„Bańki mydlane”- swobodne puszczanie baniek na świeżym powietrzu.

Celem zabawy jest rozwijanie umiejętności klasyfikowania oraz doskonalenie umiejętności 

przeliczania Zabawa polega na tym, aby dziecko łapało zrobione przez rodzica bańki według 

instrukcji np. Złap małą bańkę, złap dużą bańkę. Bańki można również przeliczać np. Kto złapie 

więcej? 

A na sam koniec kochane dzieciaczki mamy dla Was kolorowanke :)

CZWARTEK(18.06.2020)

Kochani mamy dla Was dzisiaj piosenkę o tym jak bezpiecznie zachować się podczas wakacji, 

zapraszamy do wspólnego śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


A na koniec porysujcie po śladzie :)

PIĄTEK(19.06.2020)

Praca plastyczna „Wakacje na wybrzeżu”.

Przybory:kartka z bloku technicznego, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą.

Pomalujcie Kangurki  kartki na trzy pasy: żółty- piasek, niebieski- morze, jasnoniebieski- niebo, 

oraz dorysujcie elementy jakie kojarzą się Wam z wakacjami.

A na koniec zapraszamy Was do obejrzenia bajeczki edukacyjnej

                             https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA



