
ZAJĘCIA 09.06 

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

TEMAT ZAJĘĆ:  Bezpiecznie nad wodą. 

 

• Praca plastyczna Kolorowe pasy na parawanie.  

Białe kartki papieru, farby, duże pędzle, woda w kubeczkach, zdjęcia kolorowych 

parawanów, parawan. 

Rodzic pokazuje dzieciom różnokolorowe parawany i prosi, aby namalowały własny wzór na  

• Zabawa graficzna Fale morskie. Tacki z piaskiem. (może być też kasza kukurydziana),  

Dzieci rysują palcami na piasku fale morskie – linie faliste i spiralne.  

• Kolorowanka Żaglówka. Dla każdego dziecka: kolorowanka przedstawiająca żaglówkę, 

kredki.  

Dzieci kolorują rysunek żaglówki według własnego pomysłu.  

• Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu.  

Rodzic prosi  dzieci, by odpowiedziały na pytanie:  

Z kim popłynąłbyś żaglówką w wakacyjny rejs? lub Kogo z grupy zabrałbyś w wakacyjny 

rejs żaglówką?  

• Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? Kartki papieru.  

Dzieci zgniatają kartki, tworząc kulki. Następnie parami ustawiają żaglówki na krawędzi 

stolika i mocno dmuchają. Wygrywają osoby, których żaglówki popłyną jak najdalej. •  

Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. 

 Obrazki przedstawiające zachowania nad wodą. Rodzic prosi dzieci, aby powiedziały, jak 

należy zachowywać się nad wodą.  



Dzieci odpowiadają na pytanie: Czego nie wolno robić nad wodą?(np. wchodzić samodzielnie 

do wody bez opieki rodziców, oddalać się od rodziców, kąpać się w głębokiej wodzie, gdy 

ktoś nie umie pływać).  

Dzieci dzielą się również swoimi doświadczeniami, jak można spędzać czas nad wodą (np. 

budować zamki z piasku, łowić ryby, kopać dołki, pływać na strzeżonym przez ratownika 

kąpielisku lub popłynąć statkiem). 

• Ćwiczenia grafomotoryczne Tory pociągu. Długie arkusze papieru, kredki.  

Rodzic  rysuje szyny, a dzieci kreślą między nimi linie pionowe, czyli podkłady, jednocześnie 

wymawiając sylaby: cza, czo, cze, czu, czy.  

• Ćwiczenia językowe Co wiezie pociąg?  

Obrazki lokomotywy i kolorowych wagoników. Rodzic rysuje na kartce tory i przykleja na 

nich obrazek lokomotywy. Zadanie każdego dziecka polega na podaniu słów, które zawierają 

głoskę cz. Komu się to uda, umieszcza obrazek wagonika na torach, za lokomotywą, mówi, 

jaki kolor ma jego wagonik i co w nim jest przewożone, np. czapki, czekolady, czajniki, 

czołg, klucze, pączki, kaczki, paczki itp.  

• Rozmowa na temat: Co robić, gdy się zgubię na wakacjach?  

Rodzic prosi, aby dzieci odpowiedziały, co powinny zrobić, gdy się zgubią na wakacjach. 

Sprawdza, czy dzieci wiedzą, jak się nazywają, w jakiej miejscowości mieszkają. Tłumaczy, 

co może pomóc w takiej sytuacji: poproszenie o pomoc przedstawiciela służb mundurowych 

(np.: policjanta, ochroniarza, strażnika miejskiego) lub rodzinę z dziećmi, ratownika; noszenie 

ubrań z wszywką, na której znajduje się numer telefonu do rodziców, bransoletka na rękę z 

numerem.  

OBRAZKI DO ZAJĘĆ 

 



 

 

 

 





 

 



 


