
Pożegnania nadszedł czas 25.06.2020r. 

Temat: Bezpiecznie nad wodą.  

 

*  Praca plastyczna Kolorowe pasy na parawanie.  

Szeroka folia spożywcza lub białe pasy materiału, farby, duże pędzle, woda                  

w kubeczkach, cerata do zabezpieczenia podłogi, zdjęcia kolorowych 

parawanów. 

 
 

Rodzic rozciąga pomiędzy krzesełkami lub stolikami (odwróconymi do góry 

nogami) białe pasy materiału lub przeźroczystą folię spożywczą, zabezpiecza 

podłogę ceratą. Pokazuje dziecku różnokolorowe parawany i prosi, aby 

namalowały własny wzór na parawanie. 

 

* Zabawa graficzna Fale morskie. 

Tacki z piaskiem. 

Dziecko rysuje palcem na piasku fale morskie – linie faliste i spiralne. 

 

* Kolorowanka Żaglówka. 

Kolorowanka przedstawiająca żaglówkę, kredki. – Załącznik nr 1 – 

Żaglówka. 

Dziecko koloruje rysunek żaglówki według własnego pomysłu.  
 

* Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. 

 

Rodzic prosi dziecko, by odpowiedziało 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. 



Dziecko zgniata kartkę, tworząc kulkę. Następnie  ustawia żaglówkę  na 

krawędzi stolika i mocno dmucha. Wygrywa, jeżeli  żaglówka dopłynie do 

drugiego brzegu stolika. 

 

* Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą.  

Obrazki przedstawiające zachowania nad wodą. – Załącznik nr 2 – Nad 

morzem. 

Rodzic prosi dziecko, aby powiedziało, jak należy zachowywać się nad wodą. 

Dziecko odpowiada na pytanie: Czego nie wolno robić nad wodą?, a Rodzic 

w razie konieczności dopowiada czego nie wolno robić dziecku, np. wchodzić 

samodzielnie do wody bez opieki rodziców, oddalać się od rodziców, kąpać 

się w głębokiej wodzie, gdy ktoś nie umie pływać).  

Dziecko dzieli 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 językowe Co wiezie pociąg? 

Obrazki lokomotywy i kolorowych wagoników. – Załącznik nr 3 – Pociąg  

 

Rodzic umieszcza na dywanie  obrazek pociągu i ilustracje różnych 

przedmiotów. Zadanie dziecka polega na podaniu nazw obrazków, które 

zawierają głoskę cz. Jeśli się to uda, dziecko umieszcza obrazek  tego 

przedmiotu w wagoniku, za lokomotywą i mówi, jakiego  koloru jest wagonik               

i co teraz w nim jest przewożone, np. czapka, czekolada, czajnik, czołg, klucze, 

pączki, kaczki, paczki itp. 

 


