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1. Zabawa artykulacyjna „Pociąg ze zwierzątkami”. 

Dzieci siedzą w kręgu (lub naprzeciwko siebie) i przesuwają przed sobą zabawkę – lokomotywę z
wagonikami. Wypowiadają za rodzicem tekst: Jedzie pociąg i na stacjach bardzo często staje. Czy
odgadniesz,  jakie  zwierzę  taki  głos  wydaje?  Na  hasło  rodzica:  Stacja-  dziecko,  przed  którym
zatrzymał  się  pociąg,  naśladuje  głos  wybranego  zwierzątka.  Pozostali  uczestnicy  zabawy
powtarzają  go  i  odgadują,  jakie  zwierzę  jedzie  w  pociągu.  Potem  pociąg  jedzie  dalej.

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Skaczemy na skakance”. 

Dzieci  naśladują  skoki  przez  skakankę zgodnie  ze  wskazaniem rodzica:  rowerkiem (z nogi  na
nogę), żabką (na obu nogach jednocześnie), nóżką (na jednej i na drugiej nodze), krzyżakiem (ze
skrzyżowanymi nogami).

 
3.  Wakacyjne  rady  –  utrwalanie  zasad  właściwego  postępowania,  podczas  wakacyjnego
odpoczynku.

Rozmowa na temat zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacji.
− Czy lubicie przebywać nad morzem?
− Na co powinniście tam uważać? ( nie wchodzić do wody samemu, nie oddalać się od rodziców, 
nosić nakrycie głowy w słoneczne dni...).
− Na co powinniście uważać w górach? (Mieć odpowiednie obuwie, nie oddalać się od rodziców, 
mieć nakrycie głowy w słoneczne dni...).
− Na co powinniście uważać w lesie? (Nie zrywać i nie jeść nieznanych roślin, grzybów, nie 
hałasować, nie łamać gałęzi drzew i krzewów, nie oddalać się od rodziców...).

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa Wakacyjne wędrówki. 

Dzieci  swobodnie  poruszają  się  w  dowolnych  kierunkach.  Kiedy  usłyszą  dźwięk  trójkąta
(klaśnięcie),  naśladują  pływanie  w  morzu;  dźwięk  bębenka  (tupanie)  stanowi  sygnał  do
naśladowania górskiej wspinaczki, a dźwięk grzechotki (uderzenie ręką o udo) – do naśladowania
zbierania jagód. 

5. „Japonki”- układanie obrazka w całość. 

Przecinamy  wzdłuż  linii  i  układamy  obrazek.  Można  pomalować  japonki  według  własnego
pomysłu.





W związku z zakończeniem roku szkolnego życzę też Wam przedszkolakom udanych i wesołych
wakacji. Dużo zdrowia. Odpoczywajcie bezpiecznie!

Dzieciom, które od września zaczynają swoją edukację w szkole, życzę samych sukcesów i dużo
radości z nauki.

Ściskam Wam  mocno P. Agnieszka ;)

 


