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1. „Co by było, gdyby ciągle były wakacje?” – ekspresja słowna.
Dziecko odpowiada na zadane w temacie pytanie. Tworzenie
wielozdaniowych.

odpowiedzi

,,Wspólne rysowanie” – zabawa plastyczna.
Rodzinka siedzi w kole. Każda osoba otrzymuje kartkę i tworzy na niej wakacyjny
rysunek. Na umówiony sygnał przekazujecie swój rysunek osobie siedzącej po lewej
stronie, kolejna osoba dorysowuje na nim swoje elementy. Zabawa trwa do momentu,
aż rysunki wrócą do właścicieli.
,,Ćwiczę z woreczkiem” – zabawy i ćwiczenia poranne (opis z poniedziałku).
Przestrzeganie zasad bhp.

2. Mistrz matematyki” – zabawy matematyczne.
 Do zadania przygotuj: 10 klocków, kartka i ołówek, 2 kostki do gier, kartoniki
z cyframi od 1 do 10.
,,Dołóż, zabierz, policz” – ćwiczenia w liczeniu.
Dziecko bierze 10 klocków. Układa je według instrukcji rodzica i dokonuje obliczeń.
 Weź 4 klocki. Dołóż tyle klocków, aby było ich 7. Ile klocków dołożyłaś/dołożyłeś?
Zapisz działanie
 Weź 3 klocki. Dołóż tyle, aby było ich 10. Ile klocków dołożyłaś/dołożyłeś?
Zapisz działanie.
 Weź 9 klocków. Zabierz 4 klocki. Ile klocków zostało? Zapisz działanie.
 Weź 10 klocków. Zabierz 5 klocków. Ile klocków zostało? Zapisz działanie.
 Weź 7 klocków. Zabierz 6 klocków. Ile klocków zostało? Zapisz działanie.
,,Dodajemy i odejmujemy” – zabawa w parach.
Dziecko siada w parze z rodzicem, mają 2 kostki. Rodzic wyrzuca kostki, dziecko dodaje
wyrzucone oczka. Przy drugim rzucie odejmuje oczka. Zamiana – dziecko rzuca – rodzic
dodaje i odejmuje. Zabawę powtarzamy 10 razy (można więcej).
,,Taniec liczb” – zabawa przy muzyce.
 Przygotuj swoją ulubioną muzykę.
Dziecko losuje kartoniki z cyframi od 1 do 10. Przy dźwiękach muzyki tańczy, licząc
głośno do tylu, zaczynając od wylosowanej cyfry. Zabawę prowadzimy do momentu
wykorzystania wszystkich kartoników.
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Dziecko postępuje według poleceń rodzica:
 wskaż liczby mniejsze od 7;
 wskaż liczby większe od 8;
 wskaż liczby większe od 2;
 wskaż liczby większe od 3 i mniejsze od 9;
 wskaż liczby mniejsze od 4;
 wskaż liczby większe od 5.

3. Wakacyjne zabawy” – ćwiczenia gimnastyczne.
 Doskonalenie cech motorycznych poprzez gry i zabawy ruchowe;
 Kształtowanie prawidłowej postawy ciała;
 Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy ruchowe.
 Załóż wygodny strój gimnastyczny.
Zabawa ożywiająca „Łódka”.
Dziecko biega po pokoju, przeskakując z nogi na nogę. Na umówiony sygnał zatrzymuje
się i naśladuje wiosłowanie. Zabawę powtarzamy 3 razy.

Zabawa „Posłuchaj i pokaż”.
Dziecko biega po pokoju, rodzic podaje, co ma wskazać i jaką czynność wykonać.
Przykłady:
 prawą ręką pokaż sufit,
 lewą nogą pokaż drzwi,
 nosem pokaż okno,
 łokciami pokaż ścianę,
 lewą ręką pokaż rodzica,
 prawą ręką pokaż lampę,
 prawą nogą pokaż podłogę,
 kolanem pokaż sufit,
 prawą ręką narysuj koło na suficie,
 lewą ręką narysuj koło na podłodze,
 przeskocz nad przeszkodą obunóż,
 przeskocz przez rów, itp.
Zabawa ,,Mysie ogonki”.
Dziecko i rodzic wkładają chustkę z tyłu za spodenki, na sygnał ,,start” dziecko stara się
zabrać chustkę rodzicowi – rodzic na to nie pozwala. Potem następuje zmiana ról. Rodzic
próbuje zabrać chustkę dziecku – dziecko na to nie pozwala.
Zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Wiewiórki do dziupli”.
Dziecko i rodzic kładą chustki na podłodze i biegają między nimi. Na hasło ,,wiewiórki
do dziupli” dziecko i rodzic siadają na najbliższej chustce w siadzie skrzyżnym. Zabawę
powtarzamy 3 razy.
„Zwierzęta na wakacjach”.
Dziecko przemieszcza się po pokoju w określony przez rodzica sposób.
 Bocian – dziecko chodzi po pokoju, wysoko unosząc kolana.
 Żabki – dziecko skacze po pokoju, naśladując żabki.
 Jaskółka – dziecko stoi na jednej nodze, druga noga uniesiona w tył, ramiona w bok.
 Żuraw – dziecko stoi na jednej nodze, druga noga ugięta i uniesiona w górę, ręka
przełożona pod kolanem i chwytamy się za nos.

4. „Wakacje” – Karta pracy, cz. 4, s. 70.
Już niedługo wakacje! Znajdź i zaznacz 8 elementów, którymi różnią się obrazki. Zaznacz
je krzyżykiem na dolnym obrazku.
,,Rodzinny spacer”.
W miarę możliwości wybierzcie się na spacer. Miłej zabawy.

