
 

 

DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI!  

Zapraszamy do korzystania z naszych propozycji na ciekawą naukę i zabawę. Czekamy na 

zdjęcia. Pozdrawiamy p. Jadzia i p. Róża. 

PPWP – 25 godzin. 

CEL  OGÓLNY:  Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez kształtowanie 
umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo. 
 
PONIEDZIAŁEK 22.06.2020r. 
1. Ćwiczenia słuchowe – Co to za słowo? – (dzielenie słowa przez rodzica na sylaby, które  

odgaduje dziecko. 
2. Zabawa ruchowa -sensoryczna – Ręce - stopy.( można samemu przygotować dla dziecka 

sylwety stóp i dłoni). 
 

 
 

- Dziecko idąc po ułożonym torze ze stóp i rąk utrwala kierunki, ćwiczy równowagę. 
 



 

 

2. Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie linii łamanych. 

 

3.Wiersz, życzenia dla taty (nauka na pamięć). 

Kochany tato - zacznę zwyczajnie, 
że z Tobą w domu zawsze jest fajnie: 
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,  
wspierasz i uczysz życia w miłości. 
 Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,  
skromny bukiecik kwiatów darować.  
 
Kim jest mój tato? – wypowiedzi dziecka. 
 



 

 

4.Laurka dla taty. 
Dziecko rysuje, maluje lub wycina bukiecik dla taty. Może skorzystać z gotowego wzoru 
wypełniając go dowolną techniką. 
 

 
 



 

 

5.Zabawy z tatą. 

*Wielka wspinaczka 
Potrzebny sprzęt: góra, czyli tata. 
To jedna z tych zabaw, przy których tata może spróbować odpocząć, ponieważ kładzie się on 
na dywanie w salonie, macie dla dzieci lub kocu na plaży, a dziecko się na niego wspina. 
Najczęściej dzieci same wpadają na ten pomysł jak tylko widzą rodzica na podłodze. 
*Indianie 
Potrzebny sprzęt: kilka koców lub prześcieradeł i miotła na tipi, papierowe piórka na 
pióropusze, bębenek (lub w jego roli garnek), opcjonalnie łuki i strzały. 
Także w tej zabawie wiele zależy od poziomu kreatywności uczestników, ale mama, choćby 
była najpiękniejszą Pocahontas, nie zastąpi tutaj wodza Wielka Stopa. Na początku nadajemy 
sobie indiańskie imiona, później budujemy tipi lub całą indiańską wioskę, a na koniec 
urządzamy polowanie na pluszowe miśki.  
 
6.Po udanej i wyczerpującej zabawie kładziemy się z tatusiem i słuchamy bajki czytanej przez 
niego. 

 
 
7.Spacer z tatą pobliskimi ulicami – utrwalanie zasad bezpiecznego przejścia przez ulicę 
 
WTOREK  23.06.2020r. 
1.Zorganizowanie kącika z ciekawymi bajkami, albumami, widokówkami, magnesami 
przedstawiającymi różne zakątki Polski. Mogą przedstawiać również inne kraje. 
 
2.Zabawa ruchowa -Prowadzimy niewidomego – dziecko zamyka oczy, Rodzic staje 
zwrócony twarzą do dziecka i podaje mu ręce; prowadzi dziecko z zamkniętymi oczami w 
różnych kierunkach, a ono się temu poddaje. Potem zamiana ról. 
 
3.Zabawa słuchowa – Co słyszysz – dziecko odgaduje usłyszane odgłosy natury. 
http://xn--odgosy-5db.pl/odglosy-natury.php 
  

    

http://odgłosy.pl/odglosy-natury.php


 

 

4. Słuchanie wiersza – Bezpieczne wakacje – Paweł Woszczak 
Gdy wakacje się zbliżają, 
Od myślenia nie zwalniają. 
Szanuj zdrowie, szanuj życie 
W domu, w lesie, czy na szczycie. 
Czy nad wodą z pełnym żaglem, 
Czy też zmierzasz górskim szlakiem. 
Z bezpieczeństwem za pan brat 
I u stóp masz piękny świat. 
 - Zadajemy pytania do wiersza. 

 
5. Oglądanie bajki dla dzieci – Bezpieczne zachowanie. 
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug 
 
-Zadawanie pytań do obejrzanej bajki. 
 -Zwrócenie uwagi na różnego typu zagrożenia. 
-Utrwalenie numeru alarmowego. 

6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

Ćwiczenia, które chciałabym zaproponować będą pomocne w rozwijaniu świadomości 
własnego ciała. 

* Wirujący bączek – dziecko ślizga się w kółko na brzuchu, a następnie na plecach. 

* Chowamy się – w siadzie, przyciąga kolana do głowy; rozprostowują się do pozycji 
siedzącej. 

* Gorąca podłoga – biega z wysokim unoszeniem kolan. 

* Na szczudłach – chodzi na sztywnych nogach. 

* Ugniatamy podłogę – w leżeniu na plecach, wciska wszystkie części ciała ( części ciała 
wskazuje rodzic). 

Ćwiczenia do zrealizowania w parze z Rodzicem: 

* Przekładamy naleśnik – dziecko w leżeniu na brzuchu, przylega do podłoża; Rodzic próbuje 
przewrócić dziecko na drugą stronę; potem zamieniają się miejscami. 

* Przez tunel – dziecko ustawia się za Rodzicem, który stoi w rozkroku Dziecko przemieszcza 
się na czworakach pomiędzy nogami Rodzica, do przodu, i staje jako pierwsze, itp. To samo 
ustawienie ale przechodzimy ślizgiem na plecach. 

 
5. Praca plastyczna – uzupełnianie dowolną techniką cyfr numeru alarmowego. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug


 

 

 
 

 
6.Spacer ulicami miasta – utrwalanie poznanych numerów alarmowych. 
 



 

 

ŚRODA 24.06.2020r. 
1.Zabawy różnorodnym materiałem konstrukcyjnym – czym chcielibyśmy pojechać na 
wakacje? Wykonanie wystawy prac. 
 
2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Rodzic 
demonstruje prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 
 
-W mieście stoi sygnalizator świetlny, gdy świeci zielone światło: dzieci unoszą język do góry, 
gdy świeci czerwone światło – język umieszczają za dolnymi zębami. 
 
-Samochody– dzieci naśladują jazdę samochodem: czubek języka przesuwają po 
podniebieniu od zębów w stronę gardła, kilkakrotnie powtarzając ten ruch. 
 
3.Zabawa w kalambury. Pobawcie się  kalambury. Zaproś do zabawy swoją rodzinę. Zasady 
zabawy: wybrana osoba losuje jeden obrazek, zdanie i pokazuje za pomocą mimiki twarzy, 
ruchu ciała daną wyprawę; w góry, nad wodę oraz różne sytuacje zabawy z nimi związane. 
Pozostałe osoby odgadują, kto zgadnie jest kolejnym losującym. 
 
4. Oglądanie filmu – Bezpieczeństwo dzieci nad wodą 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA  
-Zwrócenie  uwagi na niebezpieczne zabawy, samowolne oddalanie się od rodziców, 
korzystanie ze słońca w odpowiedni sposób. 
 

 

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


 

 

5.Praca plastyczna – Łódki na morzu, jeziorze.  

    

 

6.Ćwiczenia grafomotoryczne 

 

 



 

 

 
 

7.Spacer ulicami miasta – zwracanie uwagi na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. 
 
CZWARTEK 25.06.2020r. 
1.„ Prawda czy fałsz” – dziecko siedzi na dywanie, otrzymuje 2 buźki (uśmiechnięta – 
prawda, smutna – fałsz). 

– Rodzic mówi następujące zdania, a dziecko określa czy zdanie jest prawdziwe lub 
fałszywe pokazując odpowiednią buźkę. 
- dzisiaj jest niedziela, 
- wiosną jeździmy na sankach, 
- mak to kwiat lata, 
- zimą kwitną kwiaty, 
- latem są wakacje, 
- zimą nosimy japonki, 
- latem lepimy bałwana, 
- po wiośnie przychodzi lato……… 

          



 

 

2.Masażyk 

Dziecko leży na brzuchu, swobodnie wyprostowane. Masażyk wykonują obie dłonie rodzica. 
Tędy płynie rzeczka – zaczynamy od głowy rysując do pasa wijącą się rzeczkę. Tutaj szła Pani 
w szpileczkach – palce dłoni idą od pasa do głowy. Za nią biegły słonie – obie pięści 
delikatnie, szybko uderzają biegnąc od pasa do głowy. A za nimi słonie – obie pięści wolniej i 
mocniej idą od pasa do głowy. Świeciły dwa słoneczka – masujemy plecy. Padał drobny 
deszczyk – opuszki palców delikatnie uderzają o plecy dziecka. Czy przeszedł cię dreszczyk? – 
delikatne uszczypnięcie w kark. 

3.Matematyczne zagadki” 
Proponujemy przeczytać dziecku zagadki. 
* Jak nazywa się duży palec u dłoni? 
* Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 
* Którą dłoń podajemy na powitanie? 
* Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 
* Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe? 
* Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 
* Ile to jest razem 3 i 3? 

Zabawy matematyczne 

*Wytnijmy z papieru 3 różne figury: trójkąt, koło i kwadrat (na plaży możemy je narysować 
na piasku), przygotujmy kilka takich samych elementów do liczenia, mogą to być klocki, 
muszelki itp. Zacznijmy od zadań najprostszych, czyli poprośmy malucha, aby w każdej 
figurze położył np. po 3 klocki, potem po 2, 5 w zależności od umiejętności płynnego liczenia. 

Potem może wykonywać polecenia różnicujące liczbę klocków np.: Położyć w kole 2 klocki, w 
trójkącie 1 a w kwadracie 4. 
Po pewnym czasie możemy próbować dodawać klocki lub odejmować, czyli jeśli w kwadracie 
mamy już dwa klocki poprośmy malucha, aby dodał tyle klocków by razem były 4. Są to 
zadania znacznie trudniejsze, podczas których starajmy się stosować jasne polecenia stosując 
terminy typu dodaj, odejmij. 
Większość dzieci zanim ułoży klocki najpierw odliczy podaną liczbę na palcach a potem 
wzrokowo stara się dopasować liczbę palców do liczby położonych klocków. Proszę również 
zwrócić uwagę na sposób, w jaki dzieci układają klocki czy robią to byle jak czy układają je 
regularnie np. przy 4 klockach dwa na dole i dwa na górze. Jeśli widać regularność oznacza 
to, że można przejść powoli do zabaw z stosowaniem symboli graficznych. 

     



 

 

 

4. Zabawy na wakacje. 
*Kółko i krzyżyk – zabawa,która rozwija logiczne myślenie i spostrzegawczość. 

 

 

*Labirynt dotykowy – praca sensoryczna – rozwija wyobrażnię ( wykorzystujemy różne 
dostępne materiały). 

 



 

 

*Praca plastyczno – techniczna 
Ocean z kartonu po jajkach – prace można wzbogacać każdego dnia o zebrane skarby np. na 
plaży. 

 
 

 
PIĄTEK 26.06.2020r.  
1.” Super taniec-połamaniec” Na pewno razem  wesoło się  poruszacie i będzie przyjemnie 
oraz radośnie. Zachęcam Was do zaproszenia do zabawy wszystkich domowników. Mile 
widziane są też różnego rodzaju rekwizyty tj. śmieszne kapelusze, kolorowe peruki, szalone 
stroje,  itp. 
Zachęcam do powtarzania tej zabawy w dowolnym czasie i miejscu, gdyż  na pewno 

pobawimy się w nią jak się nareszcie razem spotkamy        
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

 

2.Drodzy rodzice poproście, aby do tej zabawy wasze dziecko przygotowało swoje ulubione 
zabawki. Ich ilość będzie zależna od poziomu trudności zabawy. Poniżej przedstawiam dwie 
propozycje: 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


 

 

*„Co zniknęło?” – zabawa ma na celu doskonalenie spostrzegawczości dziecka. Poproście 
dziecko, aby ułożyło zabawki w rzędzie przed sobą. Na początku może być ich  cztery, pięć. 
Zachęćcie dziecko, żeby uważnie się przyjrzało jakie są to zabawki. Następnie poproście, aby 
zasłoniło oczy. Kolejno drogi rodzicu schowaj jedną z tych zabawek. Zadaniem dziecka jest 
odgadnięcie, która rzecz zniknęła. Zabawę można urozmaicić poprzez dodanie większej ilości 
zabawek i chowanie na przykład dwóch rzeczy bądź więcej. 
  
*„Który z kolei?” – zabawa ma na celu doskonalenie posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi. Tak jak w poprzedniej propozycji poproście dziecko o ułożenie zabawek. Tym 
razem ważna jest ich kolejność. Ilość zabawek jest zależna od możliwości dziecka. Zapytajcie 
Państwo dziecko, który z kolei jest jakiś przedmiot. 
Na przykład: piłka, klocek, miś. 
Pytanie: Który jest miś? 
Dziecko w odpowiedzi powinno posłużyć się liczebnikiem porządkowym: Trzeci. 
 

 

3.Ćwiczenie na spostrzegawczość 



 

 

 

 

 



 

 

4.Słuchanie wiersza  „Bezpieczne wakacje” -  Anny Bober. 

 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 
 
Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 
By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 
 
Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 
Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 
 
Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 
A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 
 
Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 
By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 
 
Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 
A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 
 
W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 
 
Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 
 

http://2.bp.blogspot.com/-SBk9geESZH8/VZEbBXq3JJI/AAAAAAAAGDw/ZnWugslxujo/s1600/DSCN8415.JPG


 

 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 
 Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 
 
O numerach alarmowych nie zapominaj, 
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 
 
997- to telefon na policje, 
tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 
 
998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 
 
999- to numer na pogotowie, 
dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 
 
Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.  
 
112- tam możesz wszystko zgłosić  
i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 
 
 - Po przeczytaniu wiersza pytamy dziecko o jakich zasadach bezpieczeństwa ma pamiętać w 
czasie wakacji ( i nie tylko). 
- Jakie numery alarmowe zapamiętało. 

5.Nauka piosenki „Jesteśmy jagódki, czarne jagódki” – zabawa ruchowa przy piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU 

 

6.Zabawa na powietrzu – Zimno – ciepło. Rodzic chowa w ogrodzie, na podwórku zabawkę 
znaną dziecku. Dziecko szuka jej naprowadzane słowami rodzica - ciepło lub zimno. Po 
odnalezieniu jej następuje zamiana ról. 

7.Spacer do parku lub na plac zabaw– przypomnienie zasad; nie oddalania się od dorosłego 
z kimś obcym, nie branie żadnych słodyczy, zabawek od nieznajomego. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XPDxcObwrU


 

 

*Propozycja zabawy dla chętnych dzieci na wakacjach 
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-
dla-dzieci-na-lato.html 

    

    

    

    

https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html


 

 

 



 

 

  



 

 

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH I UDANYCH WAKACJI!      P.Jadzia i p.Róża 


