
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „BEZPIECZNE WAKACJE”  

 

Propozycja zabaw i aktywności 24.06.2020 

1.Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam Was do wysłuchania i śpiewania piosenki 

pt. „ZOZI-BEZPIECZNE WAKACJE”. 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu 

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu 

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

 

Już idzie lato, idą wakacje 

Będzie zabawa, będą atrakcje 

Będzie wspaniale, będzie bajecznie 

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

Proponuję wejść w poniższy link: 

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

2. Po wysłuchaniu piosenki warto chwilę porozmawiać z dziećmi na temat jej treści i 

zadać dzieciom kilka pytań: 

* Co robi Zozi przed wyjściem z domu? 

* Dla kogo się ubiera? 

* Co musi zrobić Zozi kiedy złapie ją burza? 

* Jak zachowuje się w samochodzie? 

* Co robi dziewczynka kiedy mocno świec słońce i jest upał? 

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


3. Proponuję zabawę ruchowo – naśladowczą pt. „Jam jest żabka”. 

Link do karaoke: 

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

Jam jest żabka, tyś jest żabka, (pokazujemy na siebie) 

my nie mamy nic takiego. (machamy rączkami przed sobą w prawo i lewo) 

Jedna łapka, druga łapka, (pokazujemy najpierw jedną, potem drugą rączkę) 

skrzydełka żadnego (machamy rękami zgiętymi z łokciach - jak skrzydełkami) 

Kuła, kłakła, kuła kłakła ( lekko przykucamy uginając nóżki w kolanach) 

My nie mamy nic takiego (machamy rączkami przed sobą w prawo i lewo) 

jedna łapka, druga łapka (pokazujemy najpierw jedną, potem drugą rączkę) 

skrzydełka żadnego. (machamy rękami zgiętymi z łokciach - jak skrzydełkami) 

4.Mamusiu/tatusiu proponuję ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – 

język, wargi, żuchwę.  

Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz pierwszy w 

życiu je zobaczył (dzieci wysuwają wargi do przodu: oooo). Nie spodziewał się, że 

jest takie duże (dzieci wysuwają język do góry, w stronę nosa, a potem do dołu, w 

stronę brody) i takie szerokie (dzieci przesuwają język od jednego do drugiego kącika 

ust). Wskoczył do wody i przeskakiwał przez fale (dzieci przesuwają język od górnych 

do dolnych zębów). Zobaczył wśród nich pływające rybki (dzieci wysuwają wargi 

mocno do przodu). Potem rozłożył sobie kocyk (dzieci wędrują językiem po 

podniebieniu od górnych zębów w stronę gardła) i leżał nieruchomo (dzieci kładą 

język na dole jamy ustnej, czubek i boki języka dotykają dolnych zębów). Później 

poszedł grać w siatkówkę plażową (dzieci odbijają czubek języka w różnych 

miejscach od podniebienia). 

5. Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam do wykonania pracy plastycznej 

(malowanie na podkładzie z gazy) pt. „Moje wymarzone wakacje”.  

Proszę przygotować: kartkę z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, pędzel, gaza 

opatrunkowa. 

Rodzic zapoznaje z nową techniką – malowania na gazie. Kartkę z bloku technicznego 

dziecko pokrywa klejem. Na całej powierzchni kartki przykleja gazę. Na tak 

przygotowanym podłożu maluje farbami plakatowymi na temat „Moje wymarzone 

wakacje”. Dziecko maluje miejsce, do którego najchętniej pojechałoby podczas 

wakacji. Po skończonej pracy dziecko opowiada o swoich wymarzonych wakacjach, o 

tym co przedstawia jego praca. 

Propozycja zadań do wykonania: 

Kart pracy -Nowa Trampolina Część 4 str. 50-51 

Karty pracy- Załącznik nr 1        

        POWODZENIA RYBKI

  

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


 

Załącznik nr 1 

 

Pokoloruj dowolny obrazek. 
 

 

 



 

 

 

 

 



 


