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Temat: Podróże w nieznane 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

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

1. „Po łące biega lato…”- nauka piesenki. 

  

2. „Pakujemy plecaki” – zabawa dydaktyczna, dokonanie wyboru rzeczy do 

spakowania w zależności od celu podróży, wyodrębnianie podstawowego zestawu 

najpotrzebniejszych rzeczy w  różnych okolicznościach. Rodzic rozkłada na dywanie 

przedmioty potrzebne na wyjazd w różne miejsca, są to np.: latarka, zapałki, przybory 

toaletowe, apteczka, dmuchane koło, okulary przeciwsłoneczne, olejek do opalania, 

mapa, kompas. Prosi dziecko, aby wybrało przedmioty, które będą potrzebne kolejno: 

podczas wyjazdu nad morze, w góry, na biwak do lasu. Wybrane rzeczy dzieci pakują 

do plecaka, opisując, w jakich okolicznościach mogą być przydatne. Następnie, gdy 

wszystkie przedmioty znajdą się z powrotem na dywanie, dzieci wybierają te z nich, 

które są niezbędne w każdej podróży: przybory toaletowe, apteczka, mapa itp. 

 

3. „Jedziemy na wakacje nad morze” – historyjka obrazkowa; realizacja scenariusza E. 

Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, dostrzeganie związków przyczynowo-

skutkowych w historyjce obrazkowej. Rodzic przygotowuje pomoce: historyjkę 

obrazkową dla dziecka i dla siebie, brązowe misie –dla dziecka i siebie, dywaniki.  

Przed każdym z was leży dywanik, a na nim koperta z historyjką obrazkową. Obok 

dywanika leży miś. Rodzic również siedzi na dywanie i ma przed sobą dywanik, 

historyjkę obrazkową i misia. Rodzic zwraca się do swojego misia: Dzisiaj rano 

skarżyłeś się, misiu, że ty i twoi leśni bracia patrzycie tylko na to, co robią dzieci. 

Niczego dokładnie nie widzicie i jest wam smutno. Dziś weźmiecie udział w naszych 

zajęciach, bo każde dziecko ma swojego misia i dla niego ułoży ciekawą historyjkę.  

Dzieci wyjmują obrazki z koperty i układają na dywanikach obrazkami do góry. 

Oglądają obrazki, rodzic opisuje każdy z nich, w przypadkowej kolejności. Rodzic 

zwraca się do dziecka: Proszę zastanowić się, który obrazek ma być pierwszy, który 

drugi, trzeci i ostatni… Układamy obrazki we właściwej kolejności. Gdy dzieci ułożą 

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


historyjkę, rodzic poprawia układ obrazków, aby był zachowany logiczny ciąg 

wydarzeń. Następnie proponuje, żeby dziecko, patrząc na obrazki, opowiedziało 

historyjkę o wyprawie nad morze swojemu misiowi – bardzo cicho, bo misie mają 

dobry słuch. 

 

4. „Bęcek i pies budują zamki z piasku” – historyjka obrazkowa, opowiadanie 

o przygodach na plaży. Dzieci oglądają historyjkę obrazkową, a rodzic czyta polecenia 

do każdego obrazka. Dzieci formułują zakończenie historyjki, ustalają, co było 

przyczyną takiego zakończenia, a następnie samodzielnie, na podstawie obrazków, 

tworzą całą opowieść. Rodzic zwraca uwagę na poprawne wypowiadanie się pełnymi 

zdaniami i zachowanie kolejności zdarzeń. 

 

 
 



 
 

5. „Zabawa na plaży” – opowieść ruchowa. Rodzic włącza utwór muzyczny z płyty 

i opisuje zabawy – dzieci naśladują. Przykładowe opisy:  

 

– Przychodzicie na plażę i rozkładacie kocyki.  

– Smarujecie się olejkiem do opalania.  

– Bawicie się piłką plażową, odbijając do siebie w parach, w kółku.  

– Wbiegacie do morza, podskakujecie z falami. 

 – Pochylacie się i zbieracie muszelki. Gdy muzyka przestanie grać, dzieci 

nieruchomieją 

 

6. „Powódź” – zabawa orientacyjno-ruchowa. Rodzic rozkłada na dywanie tyle obręcze. 

Dzieci biegają między obręczami w rytm, na hasło rodzica: Powódź – wskakują na 

„tratwy” (obręcze).  


