
Niepubliczne Przedszkole „Miś” w Kutnie  
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Temat: Palcem po mapie  

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

1. „Wakacyjne zabawy” – zabawa naśladowcza. Rodzic wystukuje na dłońmi/ 

grzechotką rytmy o zróżnicowanym tempie i opisuje zabawy – dzieci naśladują.  

Przykładowe opisy: – Wspinasz się na wysoką górę, zbiegasz z górki. 

 – Wbiegasz do morza, tyłem uciekasz przed falami. – Zbierasz muszelki.  

– Płyniesz łódką: wiosłujesz wolno, raz z jednej strony, raz z drugiej, coraz szybciej, 

bardzo szybko. 

 Podczas przerwy w muzyce dzieci nieruchomieją. 

 

2. Rodzic akompaniuje do zabawy . Dzieci odpowiednio do akompaniamentu: 

maszerują, podskakują lub biegają. Podczas przerwy w muzyce naśladują ruchem 

dowolną wakacyjną zabawę, np. pływanie, grę w piłkę, budowanie zamków z piasku.  

 

Dla osób posiadających pakiety: 

 

3.  „Wakacyjny wagonik” – ozdabianie wagonika kolejowego dowolną techniką 

(malowanie, wycinanie, wydzieranie z kolorowego papieru, gazet), umieszczenie 

w oknie autoportretu. Rodzic przygotowuje dla dziecka wagonik z kartonu. Dzieci 

dostają do wyboru różne materiały (farby, papier kolorowy, gazety) i  ozdabiają swój 

wagonik według własnego pomysłu. Następnie na małych kartonikach rysują swój 

portret i naklejają w oknie wagonu.  

 

4.  „Mapa Polski” – zapoznanie z mapą Polski ze szczególnym uwzględnieniem gór 

i morza, wykonanie ćwiczeń na karcie pracy. Rodzic wspólnie z dziećmi ogląda mapę 

Polski ze zwróceniem uwagi na ukształtowanie terenu, kolory na mapie oraz zwierzęta 

żyjące w danej części Polski. Następnie dzieci wykonują ćwiczenia na karcie pracy 

str. 28– wskazują morze i góry, a potem wklejają w odpowiednie miejsca naklejki ze 

zwierzętami. 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


5. „Mapa” – oglądanie map drogowych, rysowanie na kartkach własnych map, 

posługiwanie się określeniami: prosto, do tyłu, w lewo itp. Rodzic prezentuje 

dzieciom różne mapy i atlasy drogowe. Opisuje sposoby oznaczania dróg (linie białe, 

żółte, czerwone), rzek (linie niebieskie), granic (linie przerywane) itp. Następnie 

dziecko podchodzi do rozłożonej na podłodze mapy i wykonuje polecenia rodzica, 

wodzi palcem w podanych kierunkach: jedź prosto, skręć w lewo, jedź do tyłu, skręć 

w prawo. Jeśli dzieci mają kłopoty z określaniem kierunku w prawo i w lewo, rodzic 

może założyć im na nadgarstki kolorowe frotki. Po zakończeniu „podróży” rodzic 

informuje dzieci, dokąd dojechały. Następnie zachęca je do narysowania własnej 

mapy na kartonach. Można też zaproponować dzieciom rysowanie map według 

podobnych poleceń jak podczas wodzenia palcem. 

 

6. Proszę obejrzeć film pt. „Morska wyprawa”  

https://www.youtube.com/watch?v=XPat7Byj4VE 

 

7. W załączniku przesyłam dodatkowe karty pracy na cały tydzień . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPat7Byj4VE

