
18.06.2020 r. Czwartek 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Temat dnia: Wakacje z uśmiechem 

 

1. Wycieczka do krainy życzliwości – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Iwony 

Fabiszewskiej Uprzejmość. 

 

Na piaszczystej plaży 

Zuzia zamek buduje. 

Nagle Krzyś piłką rzuca 

i cały zamek psuje. 

Potem szybko podbiega, 

piłkę z piachu wyjmuje, 

a tym, że zamek zniszczył 

wcale się nie przejmuje. 

Jednak mama to widzi, 

woła Krzysia do siebie. 

– Czemu nie przeprosiłeś? 

Wstyd mi Krzysiu za ciebie. 

 

 Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania: 

− Co robiła Zuzia na plaży? 

− Co zrobił Krzyś?  

− Jak zachował się Krzyś po zniszczeniu zamku? 

− Dlaczego mamie było wstyd za Krzysia? 

2. Ćwiczenia dramowe (Klocki, piłka). 

 Rodzic proponuje dzieciom odegranie scenki przedstawiającej poprawne zachowanie 

Krzysia.Dziecko siada na dywanie i buduje z klocków (np. z trzech) wieżę – to zamek. 

Drugiemu dziecku (rodzeństwo lub rodzic) wręcza piłkę. Wspólnie odgrywają scenkę 

według własnego pomysłu. Po odegranej scence zamieniają się rolami. Należy 

zwrócić uwagę na prawidłowe zachowanie w takiej sytuacji.  

 Rozmowa na temat uprzejmości. (Żółte koło wycięte z papieru, żółte prostokąty (na 

promyki słońca), flamaster.) Rodzic pyta dziecko, co to znaczy uprzejmość. Wyjaśnia, 



że w Krainie uprzejmości wszyscy są uprzejmi. Tam zawsze świeci słońce, a na jego 

promykach zapisane są czarodziejskie słowa, których na co dzień 

używają mieszkańcy. Układa przed dzieckiem żółte koło. Pyta, czy dziecko, czy wie, 

jakie to słowa. Dzieci podają propozycje. Rodzic zapisuje je na promykach (żółtych 

prostokątach). Dzieci dokładają je do żółtego koła, tworząc słońce. Rodzic wyjaśnia, 

że w tym kraju mieszkańcy oprócz tego, że używają czarodziejskich słów, codziennie 

mówią sobie coś miłego. Zaprasza dzieci do testu sprawdzającego, czy mogłyby 

zamieszkać w Krainie uprzejmości. Dzieci dobierają się w pary (z innymi 

domownikami, rodzeństwem, babcią, dziadkiem). Siadają naprzeciwko siebie. Jedno  

mówi drugiemu coś miłego. Królowa wyraża swoje zadowolenie. Przyznaje dzieciom 

prawo do zamieszkania w Krainie uprzejmości. 

3. Utrwalenie zasad zachowania podczas posiłków – quiz na temat Wiem, jak 

zachować się przy stole. (Sylwety smutnych i wesołych buziek) 

Rodzic  rozdaje dzieciom sylwety uśmiechniętych i smutnych buzi. Mówi różne zdania. 

Jeśli dzieci zgadzają się z wypowiedzią, podnoszą do góry uśmiechniętą buzię. Jeśli nie 

zgadzają się, podnoszą do góry smutną buzię. Podają przykłady poprawnego zachowania 

w miejsce tych, z którymi się nie zgadzają. 

Przykłady zdań: 

− Przed każdym posiłkiem myję ręce. 

− Ziemniaki jem łyżką. 

− Po zjedzeniu obiadu mówię „dziękuję”. 

− Mówię z pełną buzią. 

− Obiad jem palcami. 

− Uważam, aby nie rozlewać zupy. 

− Kładę głowę na stole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Opowieść ruchowa z wykorzystaniem tamburynu. (Tamburyn/ bębenek/ grzechotka)  

Dzieci zajmują dowolnie miejsca na dywanie. Rodzic rozpoczyna opowiadanie, równocześnie 

gra na tamburynie. Dzieci obrazują tekst, wykonując ruchy zgodne z rytmem wystukiwanym 

na instrumencie. 

                             Dzieci: 

Zamykamy na chwilę oczy. Są wakacje.                     naśladują głos fal, wypowiadają 

                                                                                     zgłoski: szuuuuuu, 

Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale.              równocześnie rysują w powietrzu fale, 

Małe fale – szumią cicho.                                           naśladują szum fal cichym głosem, 

Duże fale – szumią głośno.                                         naśladują szum fal donośnym głosem, 

Teraz wchodzimy do morza.                                       wykonują ruchy zgodnie z opowieścią R. 

Skaczemy przez fale.                                                  wykonują mały wyskok w górę, 

Uwaga! Mała fala. 

Teraz zbliża się duża fala.                                           wykonują wysoki wyskok w górę, 

Pływamy w morzu.                                                 kładą się na brzuchach, naśladują pływanie, 

Trochę jesteśmy zmęczeni.                                        kładą się na plecach i zamykają oczy, 

Wychodzimy na brzeg 

i przez chwilę odpoczywamy. 

Leżymy na ciepłym piasku 

i słuchamy głosów mew. 

Czas wyruszyć w góry.                                             wstają, miarowo oddychają, wykonują 

Zdobywamy wysokie szczyty.                                 ciężkie kroki, 

W górach można spotkać echo, echo, echo…          powtarzają słowo: echo.  


