
Serdecznie zapraszamy do kontaktu Rodziców dzieci za pośrednictwem  

e-maila grupowego 

 

Propozycja zajęć 

dla 4-latków 

15.06-19.06.2020 
 
 

Tematyka tygodnia: Nadchodzą wakacje 
 
 
 
 

Poniedziałek  15.06.2020 
 
 

Rozwijanie mowy i sprawności fizycznej 
 

Nad morzem  
 
Drogi rodzicu! 
 
Poproś dziecko, aby opowiedziało co dzieje się na obrazku poniżej  
Zwróć uwagę, aby dziecko wypowiadało się pełnymi zdaniami  
 
Możesz zadać mu pytania: 
 
1). Co robią dzieci na obrazku? 
2). Kto pilnuje bezpieczeństwa na plaży? 
3). Co najbardziej lubisz robić na plaży? 
4). Co powinno znaleźć się w koszyku plażowym? 
5). Jak nazywa się nasze morze? 
 



 

 

 

Rozwijanie sprawności fizycznej: 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zabawy nad morzem” 

Dziecko naśladuje czynności, które można wykonywać nad morzem, na hasło 
rodzica wykonują wybraną czynność np. opalanie się, pływanie, zbieranie 
muszelek i kamieni, robienie babek z piasku…  

 
 

 
 



 
 

Wtorek 16.06.2020 
 

 
Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania oraz sprawności 

manualnej 

 

Wakacje w górach 

 

 
Przeliczanie owiec 
 

Drogi rodzicu! 
 

 Przygotuj sześć klocków tego samego kształtu i wielkości. Połóż je przed 
dzieckiem. Poproś dziecko o zabranie pięciu klocków, głośno odliczając 
do pięciu. 

Treść zadania: 
 
1). Baca miał pięć owiec (dziecko kładzie klocki przed sobą). Trzy owieczki 
ostrzygł (dziecko odsuwa trzy klocki, głośno je odliczając). Ile owieczek do 
ostrzyżenia mu jeszcze zostało? (Dziecko udziela odpowiedzi po przeliczaniu 
pozostałych klocków) 
 
2). Baca miał trzy nowe owieczki (dziecko kładzie przed sobą trzy klocki). 
Dokupił jeszcze dwie młode owieczki (dziecko dokłada dwa klocki). Ile ma teraz 
nowych owieczek? (Dziecko liczy wszystkie klocki i udziela odpowiedzi) 
 
3). Baca miał pięć młodych owieczek (dziecko kładzie przed sobą klocki). Cztery 
młode owieczki sprzedał znajomemu (dziecko odsuwa cztery klocki). Ile 
młodych owieczek mu zostało? (Dziecko liczy klocki na głos i udziela 
odpowiedzi) 

Wykonanie pracy plastycznej „Wakacyjny pociąg”  
 
Drogi rodzicu! 
 
Wydrukuj poniższy obrazek. 
 Poproś dziecko o wyklejenie konturów pociągu kolorową plasteliną. 



 



 
 

Drodzy Rodzice! 
 Prosimy o przesyłanie zdjęć wykonanych  prac na grupowe e-maile, a my 
dołączymy je do naszej przedszkolnej galerii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środa  17.06.2020 
 
 

Rozwijanie umiejętności wokalnych oraz  sprawności fizycznej 
 

Rozwijanie umiejętności wokalnych: 
 
Nauka piosenki  „Rodzinna wycieczka” 
 
 
 
Rodzicu skopiuj link poniżej i wklej w okienku przeglądarki internetowej  
 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 
 
Tekst piosenki: 

 

1. Wyjeżdżamy na wycieczkę 
naszym samochodem, 
kiedy siadam w foteliku 
zaczynam przygodę. 
 
Ref. Rodzinna wycieczka 
na czterech kółeczkach! 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


Zapinamy pasy, 
jedziemy na wczasy! 
 
2. Droga wije się przez pola, 
lasy i miasteczka, 
z mostu widać jak turyści 
płyną na łódeczkach. 
 
Ref. Rodzinna wycieczka 
na czterech kółeczkach! 
Zapinamy pasy, 
jedziemy na wczasy! 
 
3. Na poboczu stoją znaki 
jazdę ułatwiają, 
dzięki nim podróżujący 
cel swój osiągają. 
 
Ref. Rodzinna wycieczka 
na czterech kółeczkach! 
Zapinamy pasy, 
jedziemy na wczasy! 

 

 

 

Rozwijanie sprawności fizycznej: 

Rodzicu skopiuj link poniżej i wklej w okienku przeglądarki internetowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E 

 

Pozwól dziecku na szaleństwo w rytmie znanego mu przeboju dla dzieci  
Poproś go o naśladowanie ruchów  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E


Czwartek  18.06.2020   

Rozwijanie sprawności manualnej oraz mowy 
 

Rozwijanie mowy: 
 

Rozmowa na temat zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnego 
odpoczynku. Wypowiadanie się na dany temat. Rodzicu zwracaj uwagę, aby 
dziecko starało się odpowiadać pełnymi zdaniami. 
 
1). Czy lubisz przebywać nad morzem? 
2). Na co powinniśmy tam uważać? (Parzące ameby, nie wchodzić do wody 
samemu, nie oddalać się od rodziców, nosić nakrycie głowy w słoneczne dni…)  
3). Na co powinniśmy uważać w górach? (Mieć odpowiednie obuwie, nie 
oddalać się od rodziców…) 
4). Na co powinniśmy uważać w lesie? (Nie zrywać i nie jeść nieznanych roślin, 
nie hałasować, nie łamać gałęzi, nie oddalać się od rodziców…) 
 
Rozwijanie sprawności manualnej: 
 

 

Malowanie farbami plakatowymi- „Moje wymarzone wakacje” 
 
Rodzicu poproś dziecko o namalowanie swoich upragnionych wakacji. 
 

 
 



Piątek 19.06.2020 
 

Rozwijanie sprawności ruchowej 
 

 
1). Zabawa ruchowo-naśladowcza „Skaczemy na skakance”. 
 
Dziecko naśladuje 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). 
 
 
2).Potrzebne będą dwa sztuczne kwiatki  
 
Ćwiczenia mięśni grzbietu i równowagi. 
Dziecko staje na jednej nodze, kwiatek kładą na kolanie zagiętej nogi uniesionej 
w przód. Starają się utrzymać równowagę tak, aby kwiatek nie spadł na 
podłogę. Potem następuje zamiana nóg. 
 
Ćwiczenia mięśni nóg i brzucha. 
Dziecko siada z wyprostowanymi nogami, wkładają kwiatki między stopy. 
Wspierając się na opartych o podłogę dłoniach, unoszą nogi do góry. 
 
Ćwiczenie kształtujące tułów. 
Dziecko siada w siadzie skrzyżnym , naśladuje ruchy wróbla , który pije wodę i ją 
połyka- pochyla głowę nisko w dół, następnie podnosi głowę i ją prostuje. 
 
3). Zabawa relaksacyjna „Zagniatamy ciasto” – Rodzicu wspólnie z dzieckiem, 

tworzycie parę. Jedna osoba leży na brzuchu na dywanie, a druga osoba 

naśladuje zagniatanie ciasta, wykonując odpowiednie ruchy na jego plecach. 

Później następuje zamiana.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice! 

Prosimy o przesyłanie zdjęć z wykonanych  zadań na grupowe e-

maile. 

Do zobaczenie wkrótce! 

 


