
Grupa „Tygryski” 

Materiały edukacyjne na dzień: 1.06-4.06 oraz 8.06-10.06 (5.06 i 12.06 – program 

„Czyściochowe przedszkole” ) 

           

Kochane Tygryski! 

Ten tydzień zaczynamy od poniedziałku 1 czerwca – to bardzo ważna data dla wszystkich 

dzieci. Dziś macie swoje święto!! Składam Wam najserdeczniejsze życzenia: mnóstwa 

dziecięcej radości, nigdy niekończącego się śmiechu, beztroski, wspaniałej zabawy i 

spełniania swoich marzeń!  

Kochani Rodzice! Dnia 1.06 pozwólcie dzieciom na dzień pełen zabawy, swobody, radości i 

uśmiechu       Dzisiejsze zajęcia się nie odbędą. W zamian spędźcie trochę czasu razem       

Życzę Wam wspaniałego dnia, ściskam mocno – Pani Ela. 

 

Temat tygodnia: Wakacyjne podróże. 

 

1. Na początek rozgrzewka: „Gimnastyka na bosaka” – zestaw ćwiczeń z 

elementami gimnastyki korekcyjnej (do wykorzystania przez cały tydzień) 

- Zawodowa rozgrzewka – ćwiczenia rozgrzewające.  

• kręcenie głową w jedną i drugą stronę, kręcenie biodrami w jedną i 

drugą stronę,  

• zginanie i rozprostowanie palców dłoni jednej i drugiej, naprzemiennie 

• krążenia jednym i drugim ramieniem, w przód i w tył, naprzemiennie i 

synchronicznie 

• zginanie ramion w łokciu i prostowanie ruchem posuwistym 

• przysiady 

• skłony  

 - Kierowcy samochodów dostawczych – zabawa ożywiająca. Dziecko trzyma obręcz jak 

kierownice i naśladuje poruszanie się ciężarówki. Na hasło „dostawa” dziecko zamienia się w 

paczkę – stoi nieruchomo trzymając obręcz nad głową. 

- Kolarze – ćwiczenie wzmacniające mięśnie brzucha i nóg. Dziecko kładzie się na plecach. 

Wykonuje nogami naprzemiennie krążenia : w wolnym tempie: kolarze jadą pod górkę, w 

szybkim tempie – kolarze jadą w dół. 

- Przyrodnicy – Dziecko porusza się po dywanie w rytm dowolnej muzyki skocznej 

naśladując fruwające ptaki.  Na przerwę w muzyce, kładzie się na brzuchu, podpiera na 

łokciach i unosi dłonie do oczu jak lornetkę. Zabawę powtarzamy kilka razy. 



- W salonie masażu – zabawa relaksująca. Dziecko leży na dywanie na brzuchu. Rodzic 

zamienia się w masażystę – głaskanie , poklepywanie, delikatne ugniatanie, naciskanie itp. 

Zamiana ról.  

2.  Rozgrzewka w podskokach:  

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

  

 

2. Rozmowa kierowana dotycząca zbliżających się wakacji.  

- Czy lubisz wakacje, jeśli tak dlaczego? 

- Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? 

- Pamiętasz jak spędzałeś zeszłoroczne wakacje? Opowiedz o tym. 

 

3. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „Wakacyjne podróże”  

 

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli o 

porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama, 

zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o 

wszystkim. Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki 

globus i postawiła go na podłodze. – Teraz możecie podróżować palcem po 

całym świecie.   – Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. 

Fruuu! Gdyby kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostaliby kręćka 

jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty mknęły 

kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Afryka, Europa i 

zaraz Azja i Australia.  
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  – Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na 

globusie. – Australia, Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są 

kangury i koale.  – W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – 

wtrącił tata.  – A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada.  

Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do 

przedszkola, które jest kilka metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec 

wskazał państwo leżące w Ameryce Południowej.  – Brazylia. Dobry wybór – 

pochwalił tata. – Są tam wspaniałe plaże. Chętnie poleżałbym sobie – 

przeciągnął się leniwie. 

– Może i ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. – Chciałabym 

pojechać z wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. 

Chociaż Afryka też jest ciekawa.  – No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku 

z dzikimi zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy! – zawołał Olek ożywiony 

wizją spotkania dzikiego słonia, a może i lwa.  – A będzie tam nasz park? – 

nieśmiało spytała Ada. Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu.  

– Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział 

tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał 

się z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie aż 

zakręciło się w głowie. Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co będzie, 

jeżeli palec taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji na 

oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani 

https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU


placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą.   – Stany Zjednoczone. Waszyngton 

– zakomunikował tata.  – Jest tam plac zabaw? – spytała Ada.  – Naszego nie 

ma, są inne. Jest za to Biały Dom i...  – Ale naszego domu tam nie ma – 

przerwała tacie Ada.  – Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – 

zniecierpliwił się Olek.  – Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada.  – To 

gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus.   Ada zamknęła oczy. ,,Niech los 

zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem globusa. – Tu! Cała rodzina wbiła 

wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli 

śmiechem. – Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek. Ada westchnęła 

z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia. W Warszawie jest jej 

przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą 

mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu. – 

Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, 

biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada. – Mrówki, komary i muchy – 

dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak tata i mama. Nawet 

napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do dziadków. 

Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek o 

zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów. 

 

4. Rozmowa na temat opowiadania.  

− Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana?  

− Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie?  

− Jakie kontynenty były widoczne na globusie?  

 − Co wskazywał palec Olka? 

 − Co wskazywał palec taty?  

− Gdzie chciała pojechać mama? 

 − Co wspominała cały czas Ada? 

 − Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać? 

 

5. Praca z książką. Samodzielne czytanie tekstu w książce s. 84 – 85.  

 

6. Zabawy z globusem „Gdzie pojedziemy na wakacje”  

 

7. Wskazywanie na globusie Polski i Morza Bałtyckiego.  

 

8. Słuchanie odgłosu wydawanego przez szum fal morskich:  

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ  

 

9. Rozmowa dotycząca odgłosu: Czego odgłosu słuchałeś? Czy ten odgłos był 

przyjemny? Pokaż rękami, jak porusza się fala.  

 

10. Dziecko kończy zdania: Chciałbym (chciałabym) pojechać nad morze, bo…   

 

11. Zabawa – opowieść ruchowa „Na plaży” (według Małgorzaty Markowskiej). 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dziecko 

biega po sali w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. 

(Wznosi ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciąga ramiona w bok). 

https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ


Przestało wiać. Latawce opadają na piasek. (Dziecko siada skrzyżnie). 

Rysujemy na piasku kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, 

latawce podrywają się do lotu. (Dziecko powoli podnosi się do stania i 

kontynuuje bieg po sali). Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy 

ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy wysoko kolana, staramy się 

utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy do wody i ochładzamy 

ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. Podskakujemy obunóż, 

rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. Kładziemy się na 

piasku i opalamy brzuchy. (Leży tyłem). Patrzymy na niebo i podziwiamy 

chmury….. 

 

12. Słuchanie wiersza Pawła Beręsewicza „Powitanie lata”  

 

Kiedy już lato się pokaże,  

pomogę latu wnieść bagaże  

i wszyscy krzykną: „Witaj, lato!”, 

 a ono się uśmiechnie na to.  

Nasz zestaw piegów i strój letni 

 też powitanie to uświetni,  

a żeby było uroczyście,  

przybrani w łopianowe liście  

za zdrowie lata zjemy lody. 

 Potem wskoczymy, chlup, do wody 

 i będą piski, plusk, chlapanie,  

Niech już więc przyjdzie i zostanie! 

 

13. Rozmowa na temat wiersza i tablicy demonstracyjnej: 

 − O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?  

− Z czym kojarzy się wam lato? (dziecko podaje swoje skojarzenia) 

 − Co to jest podróżowanie? (dziecko próbuje wyjaśnić to pojęcie) 

 

 Podróżowanie to odbywanie podróży do jakiegoś miejsca) Ludzie od dawna 

odbywali podróże w celu odwiedzania odległych miejsc. W dawnych czasach 

odbywali podróże pieszo, konno, żaglowcami. Chcieli poznawać nowe, 

nieznane miejsca. 

 

14. Zapoznanie z postacią Krzysztofa Kolumba.  

 

15. Rozmowa na temat współczesnych sposobów podróżowania. Jakimi środkami 

transportu można obecnie podróżować?  

 

16. Słuchanie wiersza Ewy Stadtmuller „Czym podróżujemy” 

 

„ Wakacyjne podróże, a więc… 

Pachnie łąka, pachnie lasem i wakacje już za pasem…. 

A tymczasem… 

Siwiuteńki pan Antoni na swą działkę z koszem goni. 



Nie męczyłby się tak srodze, jadąc tam na hulajnodze. 

Albo lepiej na rowerze, mówię to zupełnie szczerze. 

Piotr i Paweł to bliźniacy, uśmiechnięci dzisiaj tacy, 

Bo już jutro nad jeziora jadą obaj na motorach. 

Czeka na nich wiatr w szuwarach, nowy kajak, łódka stara.  

Motorówka od sąsiadów i kąśliwy rój owadów. 

Babcia, kiedy była mała, ciuchcią wciąż podróżowała. 

Dzisiaj wsiada w Pendolino, jak te lata szybko płyną… 

O wakacjach śni rodzinka. Mama z tatą mają synka,  

Dwie córeczki, żółwia, psa. Pakowanie chwilę trwa… 

Ufff, nareszcie zakończyli, zatrąbili i ruszyli. 

Samochodzik gna przed siebie, pierwszy dłuższy postój w Łebie,  

Potem w Gdańsku, w Gdyni może, najważniejsze, że nad morzem. 

Dzieci portu nie ominą, póki statkiem nie popłyną. 

Cioci podróż autem zbrzydła, mówi, że wybiera skrzydła.  

Samolotem chce polecieć, tak jest najwygodniej przecież . 

Maciuś, kiedy zamknie oczy, to śni zaraz sen uroczy:  

Oto, siedzi już za sterem, kierując helikopterem. 

Nawet Jaś w dalekie strony właśnie wybrał się balonem. 

Gdy wyleciał ponad chmury, na podwórko spojrzał z góry 

I powiedział: Super było, lecz do domu wracać miło! 

 

17. Zabawa dydaktyczna „Środki transportu”. Zadaniem dziecka jest 

przypomnienie sobie jak najwięcej nazw środków transportu użytych w 

wierszu  i ich podział na sylaby oraz na głoski. Najlepiej gdyby dziecko 

dysponowało kartonikami w kolorze czerwonym i niebieskim i układało 

modele wyrazów z kartoników. Czerwony – samogłoska, niebieski – 

spółgłoska.  

 

18. Lot samolotem – ciekawostki:  

 

− Co musi zrobić pasażer przed odlotem samolotu i co musi mieć przy sobie? 

(musi stawić się w sali odlotów z imiennym biletem w celu odprawy celnej)  

− Na czym polega odprawa celna? (na sprawdzeniu dokumentów: paszportu, 

biletu, bagażu i oddania go do luk bagażowych oraz przejściu pasażera przez 

bramki wykrywające metale)  

− Co to jest paszport? (dokument, który potwierdza tożsamość i 

obywatelstwo; z paszportem można podróżować za granicę, również do 

krajów, które nie należą do Unii Europejskiej)  

− Czym pasażerowie przemieszczają się do samolotu? (przechodzą 

specjalnym rękawem lub dojeżdżają specjalnym samochodem lub autobusem) 

− Co należy wyłączyć w samolocie? (telefony, urządzenia elektroniczne)  

− Co robi pasażer po przylocie do danego miejsca? (przechodzi do sali 

przylotów i odbiera swój bagaż z taśmy bagażowej) 

 

19. Karty pracy: s. 60 – 70  

 



20. Praca plastyczna: spróbuj wykonać z dostępnych materiałów podobny 

obrazek. 

 

 

 

 



21. Karty matematyczne:  

 

 
 

22. Pamiętajcie o ćwiczeniach w czytaniu, liczeniu, głoskowaniu        

 

23. Miłej pracy! 

 

 


