
Grupa 6b tropiciele 

 

Wtorek  30.06.2020r 

Temat kompleksowy: Nadszedł czas wakacji 

 

I część dnia:  

 

Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu „wakacje” – rozwijanie aktywności twórczej. 

 

Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce 

Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych 

podróży. Wzbogacanie słownictwa.  

Potrzebujemy przewodników i albumów o Polsce, map. 

 Dzieci wraz z Rodzicem przeglądają przewodniki dla podróżnych, mapy i albumy o Polsce 

 Rodzic zwraca uwagę na symbole znajdujące się na mapie (jeziora, szlaki, oznaczenia 

miast, terenów zielonych) 

 Prosi o przypomnienie znaczenia słów: przewodnik, szlak  

 Wyszukuje z dziećmi najciekawsze miejsca w Polsce, które warto odwiedzić podczas 

wakacyjnych podróży.  

 Odczytuje opisy dotyczące tych miejsc. 

 

Słuchanie wiersza L. Łącz pt. „Letnie wakacje” 

Kiedy są wakacje   

nie pada deszcz,  

Możesz gdzieś wyjechać,  

Jeśli tylko chcesz.  

Kiedy są wakacje –  

Morze, góry, las,  

Gdzie tylko się znajdziesz,  

Miło spędzisz czas.  

Latem  

Złociste promienie Słońca  

Padają na ziemię, 

Popatrz –  

Rozwiały się chmury,  

Baw się 

I nie bądź ponury!  

Morze –  

Muszelki i piasek, 

Lub łąka za lasem,  

Warmia –  

Czekają jeziora,  

Lato –  

Już wyjechać pora! 

 

Rozmowa na temat wiersza 

Rodzic pyta dzieci:  

 W jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje? 

 Co można robić, kiedy są wakacje?  

 

Tworzenie mapy skojarzeń do słowa „wakacje” 

Potrzebujemy: duży karton, klej, mazak, mała karteczka i ołówek dla dziecka.  

 Rodzic układa przed sobą duży karton.  

 Prosi dzieci, aby w ciszy zastanowiły się, co dla nich znaczy słowo wakacje.  



 Rodzic wręcza dzieciom małe karteczki i ołówki i prosi o narysowanie obrazka  

– skojarzenia ze słowem wakacje.  

 Przykłady skojarzeń: plecak, las, jagody, grzyby, kajak, Bałtyk, muszla, palma, maliny, 

ryby, plaża, Tatry, ciupaga, wioska. 

 Następnie Rodzic prosi dzieci o podawanie skojarzeń do słowa wakacje.  

 Każde dziecko pokazuje karteczkę i nazywa swój obrazek, dzieli słowo na sylaby, 

opowiada o swoim skojarzeniu, a następnie nakleja karteczkę wokół napisu.  

 

Rozmowa na temat planów wakacyjnych dzieci  

Rodzic pyta dzieci:  

 Gdzie można spędzić wakacje? 

 Dzieci wypowiadają się swobodnie.  

 

Widokówki z wakacji – poznawanie zwyczaju przesyłania sobie pocztówek z miejsc 

letniego wypoczynku 

 Przygotowanie kartki z pozdrowieniami.  

 Utrwalanie własnego adresu zamieszkania.  

 Dla każdego dziecka: biała kartka w formacie kartki pocztowej, kredki, kolorowe mazaki. 

 Rodzic układa na stoliku białe kartki w formacie kartki pocztowej, kredki, flamastry, 

mazaki.  

 Dzieci ozdabiają karty według własnych pomysłów. Podają treść pozdrowień.  

 Rodzic zapisuje adres nadawcy (podany przez dzieci ich własny adres zamieszkania).  

 

Dziś ćwiczenia gimnastyczne w formie: Zumba kids „Toca-toca” 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

 

III część dnia:  

 

Kochani kończycie swój pierwszy etap edukacji i wkraczacie w życie szkolne. 

Pamiętajcie, że stając się uczniami, nie przestajecie być dziećmi. W Waszej dalszej 

edukacji nadal towarzyszyć powinny: zabawa, uśmiech, zadowolenie  nawet z małych 

sukcesów. To, czego nauczyliście się w przedszkolu to pierwszy bagaż doświadczeń na 

całe  życie: pierwsza książka, pierwsze zabawy z rówieśnikami, pierwsza ocena waszej 

pracy. To niezatarte wspomnienia waszego dzieciństwa, ważne a może nawet 

najważniejsze. Jesteśmy więc dumne, że mogłyśmy w tym uczestniczyć. Życząc 

powodzenia w szkole, życzmy Wam, abyście pozostały takie jakie jesteście.  

 

Kochani, to już koniec naszych spotkań. Zapraszam was do obejrzenia filmu pt. „Plecak 

pełen przygód”. 

Zaproście Rodziców, miłego spędzenia czasu.  

https://www.youtube.com/watch?v=ux_m8eUV-ak.                                                                              

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A
https://www.youtube.com/watch?v=ux_m8eUV-ak


Zapraszam jeszcze do zabawy  „Król Lul” 

Z jednej strony pokoju postawcie krzesło – to będzie tron dla króla. Możecie na nim usiąść. 

Sznurkiem lub skakanką proszę rodziców o wyznaczenie linii. Rodzice i rodzeństwo  

podchodzą do króla, witając go słowami: Dzień dobry ci, królu Lulu i kłaniają  się mu. Król 

odpowiada: Dzień dobry. Gdzie byliście i co tam robiliście? Wszyscy  odpowiadają, np. 

byliśmy w lesie i robiliśmy  to – i pokazują czynność, jaką wykonywali. (Ustalają to 

wcześniej, tak aby król nie słyszał). Król musi odgadnąć, co robiły dzieci. Jeżeli nie odgadnie, 

dzieci powtarzają czynność. Jeżeli odgadnie, to wtedy dzieci uciekają, a król stara się któreś 

z nich złapać. Wolno mu gonić tylko do linii wyznaczonej skakankami. 

  

Udanej zabawy! Nie zapomnijcie zmienić się rolami! Miłego spędzenia czasu. 
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