
Wakacyjne podróże 18.06.2020r. 

Temat:  Autobus w barwach wakacji.  

 

 

* Zabawa integracyjna   Tworzymy wspólne koło. 
 

Dziecko z Rodzicem inscenizują ruchem słowa.  
 

Robimy wspólne koło,          podają sobie ręce i tworzą koło,  

bawimy się wesoło,                tupią głośno o podłogę i idą w kole w jedną stronę,  

ja i ty, ty i ja,                        łączą się w parę,  

la, la, la, la, la.                    rozchodzą się.  

 

 

* Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, 

żuchwę. 

Lusterko dla dziecka. 

Rodzic demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarza je kilka-

krotnie. 
 

Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą 

(dziecko rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej wardze). Zaczął padać 

deszcz, więc włączył wycieraczki (dziecko porusza językiem od jednego do 

drugiego kącika ust). Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł 

się do balonu, którym poleciał wysoko do góry (dziecko przesuwa język za 

górne zęby po wałku dziąsłowym). Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz 

unosił się wysoko do góry, a raz opadał na ziemię (dziecko porusza językiem, 

na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych zębów). Język z zaciekawieniem 

przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe chmury (dziecko przesuwa 

język po podniebieniu, od zębów w stronę gardła). Postanowił wylądować na 

ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dziecko rysuje językiem koła 



między zębami a wargami), ale kiedy jechał, często musiał dzwonić 

dzwonkiem (dziecko mówi: dzyń, dzyń). Z radosnym uśmiechem na twarzy 

wrócił do swojego domu (dziecko szeroko rozciąga wargi).  
 
 

* Zabawa masażyk – Myjnia samochodowa.   

 
 

Dziecko i Rodzic tworzą parę. Dziecko jest samochodem (wykonuje klęk 

podparty), który wjeżdża do myjni. Rodzic klęczy z boku, wykonuje 

masażyk, naśladując czynności mycia auta.  

 

Czynności: na plecach partnera:  

polewanie wodą  -  gładzi dłonią plecy,  

skrapianie szamponem -  lekko uderza opuszkami palców,  

szczotkowanie karoserii  - lekko drapie szybkimi ruchami,  

woskowanie  - lekko ugniata wewnętrzną stroną dłoni,  

suszenie samochodu  - pociera, na przemian, dłońmi,  

przecieranie szyb i lusterek  - wykonuje okrężne ruchy masujące.  

Przy powtórzeniu zabawy dziecko zamienia się rolami z Rodzicem.  

 

* Praca z wyprawką plastyczną  Autobus w barwach wakacji 

 

Wyprawka plastyczna, karta nr 12, kredki, naklejki 

Dziecko: 

- wypycha z karty nacięty obrazek autobusu, 

- składa autobus według instrukcji, tak  aby można było go postawić, 

- wykonuje szosę z ciemnego kartonu, ustawia na niej wykonany autobus. 

 

* Zabawa bieżna Parking dla autobusów. 

Domowy przedmiot w kształcie koła dla dziecka, gazeta. 

 

Rodzic szybko, rytmicznie klaszcze, dziecko (kierowca autobusu) z kółkiem                    

w rękach biega po całym pokoju. Gdy Rodzic  zmienia tempo klaskania  na 

bardziej miarowe i coraz wolniejsze, dziecko zatrzymuje się i, idąc tyłem, 

parkuje tak, by stanąć na  gazecie ułożonej  pod ścianą pokoju. Dziecko podczas 



biegu naśladuje głos silnika samochodowego i odgłos klaksonu, a podczas 

parkowania wydaje krótkie dźwięki: pii, pii, pii, by dać sygnał innym 

kierowcom i uniknąć stłuczki. 

 

* Ćwiczenia grafomotoryczne Fale morskie. 

Duże arkusze papieru, kredki. 

Dziecko kreśli fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, lewą ręką                  

i obiema rękami), a potem rysuje je na dużym arkuszach papieru. Naśladuje 

przy tym szum morskich fal na głosce sz.  

 

 

* Ćwiczenia relaksacyjne Plaża. 

Nagranie muzyki relaksacyjnej https://www.youtube.com/watch?v=4NzoFUxeOLo  

 

Dziecko leży na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic  prosi, aby wyobraziło 

sobie, że leży na plaży, świeci mocne słońce i jest mu bardzo przyjemnie. 

Słychać szum morza. Słońce ogrzewa jego nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, 

ciepły wiatr muska jego twarz, włosy, ręce, nogi, brzuch. Jest spokojne                           

i oddycha spokojnie: wciąga  powietrze nosem, wypuszcza ustami. Jest mu 

bardzo miło. Dziecko  powoli otwiera oczy, porusza lekko rękami, nogami, 

delikatnie unosi się i powoli siada. 

 

* Praca z Kartami pracy. 

Karta pracy, cz. 2, nr 20. 

 

Dziecko: 

- nazywa obrazki, 

- mówi, które nie pasują do pozostałych, i je skreśla, 

- uzasadnia swój wybór. 

 

 

* Zabawa twórcza Pojazdy przyszłości. 

 

Obrazki przedstawiające samochody - Załącznik nr 1- Samochody (do pocięcia), 

klocki.  

Rodzic kładzie przed dzieckiem  pocięte na 4 części obrazki, a dziecko układa  

je w całość w ten sposób, aby łączyć ze sobą części z różnych samochodów. 

Dziecko może również tworzyć własne wymyślone pojazdy z klocków lub 

zaprojektować na kartce samochód przyszłości. 

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

