
Pożegnania nadszedł czas 24.06.2020r. 

Temat: Ahoj  przygodo.  

 
* Zabawa na powitanie Ahoj, przygodo! 

Rodzic zaprasza dziecko na morską wyprawę. Wita się z członkami swojej 

załogi marynarskim zawołaniem: Ahoj! Dziecko powtarza: Ahoj, przygodo!               

i przybijają z Rodzicem żółwika. 

 

* Zabawa naśladowcza Cisza na morzu.  

 

Dziecko siedzi na dywanie i powtarza popularną rymowankę: Cisza na 

morzu, wicher dmie. Ten bałwan morski, kto pierwszy odezwie się.  

Naśladuje gesty Rodzica bez hałasowania i głośnego mówienia. 
 

Dziecko:  

Wciąga żagle na maszt – przekłada dłonie zaciśnięte w pięści jedna na drugą,  

Wygląda lądu z bocianiego gniazda – przykłada dłoń do czoła i rozgląda się,  

szoruje pokład – wykonuje rękami ruchy posuwiste po podłodze.  

Itp. 

 

* Zabawa dydaktyczna W porcie. 

Załącznik nr 1 – Łódka  

Z prawej strony linii pokoloruj w każdym rzędzie tyle samo kwadratów                       

w danym kolorze  ile jest z lewej strony, tak aby powstała cała łódka,                             

w symetrycznym odbiciu. 

 

* Zabawa ortofoniczna Wakacyjna wycieczka.  

Wypychanka z wyprawki dla 3-latków: miś, jabłko, gruszka. 

 

Rodzic opowiada krótką historię o wakacyjnej wyprawie Ady i Olka. Dziecko 

unosi do góry obrazki misia, jabłka i gruszki w trakcie opowiadania, ilustruje je 

ruchem. Na słowo miś – podskakuje, jabłko – obraca się w koło z szeroko 

rozłożonymi rękami, gruszka – unosi ręce do góry. Przed wysłuchaniem 



opowiadania dziecko wspólnie z Rodzicem  ustala, jakie odgłosy wydają: 

samochód (sz, sz, sz), pociąg (tu, tu, tu), rzeka (plum, plum, plum), ptaki (fiu, fiu, 

fiu), osa (bzz, bzz, bzz), dzieci (ha, ha, ha), krowa (mu, mu, mu). W trakcie 

opowiadania dziecko naśladuje te odgłosy. 
 

Pewnego letniego wieczoru Ada i Olek wraz z rodzicami ustalili, że 

następnego dnia wybiorą się na wycieczkę rowerową za miasto. Ada aż 

podskoczyła z radości i od razu pobiegła spakować swój mały, podręczny 

plecaczek. Włożyła do niego okrągłe jabłuszko, soczystą gruszkę i swojego 

małego pluszowego misia. Następnego poranka nie trzeba było długo budzić 

dzieci, bo już z samego rana Olek był gotowy do drogi, a razem z nim Ada i jej 

mały podręczny plecaczek, a w nim: okrągłe jabłuszko, soczysta gruszka i mały 

pluszowy miś. Tata wystawił rowery, mama przygotowała kanapki i picie, a 

dzieci założyły kaski ochronne na głowy, i wszyscy ruszyli w drogę. A wraz                      

z nimi mały pluszowy miś, okrągłe jabłuszko i soczysta gruszka. Początkowo 

jechali ścieżką rowerową przez miasto wzdłuż ruchliwej ulicy. Słychać było 

szum przejeżdżających samochodów (sz, sz, sz). Zatrzymali się przy przejeździe 

kolejowym, ponieważ szlaban był zamknięty i właśnie przejeżdżał pociąg (tu, tu, 

tu). Pojechali dalej wzdłuż rzeki (plum, plum, plum), coraz bardziej oddalając 

się od zabudowań. Z daleka widać było pole, na którym pasły się krowy (mu, 

mu, mu). Dalej rozciągała się łąka, przy której rodzina zrobiła sobie postój. 

Tata rozłożył koc, mama wyjęła kanapki i picie, a Ada wyjęła z plecaka małego 

pluszowego misia, okrągłe jabłko i soczystą gruszkę. W oddali słychać było 

śpiew ptaków (fiu, fiu, fiu) i bzyczenie os (bzz, bzz, bzz). Ada zjadła soczystą 

gruszkę, a okrągłe jabłko oddała Olkowi. Potem spakowała misia do plecaka                                

i całą czwórką wrócili do domu. Miło było spędzać czas z rodzicami, ale trochę 

już tęsknili za radosnymi okrzykami swoich koleżanek i kolegów w przedszkolu 

(ha, ha, ha). 
 
 

* Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce). 

Książka Olek i Ada (s. 80). 

 

Dziecko opowiada, co widzi na ilustracji. Rodzic  czyta tekst.  Dziecko                              

wypowiada się, w której grupie będzie po wakacjach. 

 

 

* Zabawa ruchowa Pożegnanie, powitanie. 

 

Dziecko biega po pokoju. Na dźwięk klaskania zatrzymuje się i dobiera w parę      

z Rodzicem, stają naprzeciwko siebie. Na hasło Rodzica:  Pożegnanie – machają 

do siebie rękami, na hasło Rodzica:  Powitanie, podają sobie ręce   i dziecko 

znów biega.  



 

* Praca z Kartami pracy, cz.2, nr 21. 

Dziecko: 

- czyta razem z Rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy poprzez dopowiadanie 

nazw obrazków, 

- koloruje wodę i łódki. 


