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Czerwiec, tydzień 3. Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak to wie – czyli lubimy zabawy na świeżym powietrzu 

 

Dzień 1. Sporty wodne 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

 Od czego zależy nasze zdrowie? - burza mózgów. Rozmowa na 

temat spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na potrzebę ruchu. 

Lustro, domki, wycieczka - ćwiczenia oparte na relacji „z” metodą 

Weroniki Sherborne. 

„Książka kucharska” - zabawa plastyczna rozwijająca umiejętność 

posługiwania się określeniami następstw czasu: najpierw, później, 

następnie. 
„Już wkrótce wakacje” - zabawa muzyczno-ruchowa. 

Płyniemy z wiatrem - ćwiczenia oddechowe. 

 

Karty pracy, cz.2, nr 60 koc, nagranie piosenki 

„Już wkrótce wakacje” 

połowa ziemniaka, patyk 

do szaszłyka, chusteczka 

higieniczna, Tablica: 

Środki transportu 

 

 

Dzień 2. Bezpieczne wakacje 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Wakacyjne rady – rozmowa inspirowana wierszem Barbary 

Kosmowskiej Podjudzajka. Uświadamianie niebezpieczeństw 

w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie mowy. 

Przewodnik cz. 4,s. 178 

 

Karta pracy, cz. 2, nr 61 

Tekst wiersz 

„Pobudzajka”, piłka, kosz 

lub pudełko, kartki, kredki, 

 



Pamiątkowe zdjęcie - zabawa ruchowa. 

Rzut do celu - zabawa rzutna z wykorzystaniem piłki.  

Spacery i wycieczki - korzystanie ze świeżego powietrza niezależnie 

od pogody. Wykonanie plakatu przedstawiającego sporty uprawiane 

w różnych porach roku.  

 

gazety, pocztówki  

 

Dzień 3. Wycieczka do lasu 

Sposób realizacji Książka, karty 

pracy, wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Naturalne okazy - zabawa wprowadzająca, rozpoznawanie materiału 

przyrodniczego po dotyku, rozwijanie zmysłów. 

Wycieczka do lasu - zabawy matematyczne. Rozwijanie umiejętności 

liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego 

liczebnika, określanie liczebności zbioru bez liczenia. 

Mrówka za mrówką - zabawa ruchowa.  

Olimpiada sportowa – zestaw zabaw ruchowych, konkurencje 

sportowe organizowane na świeżym powietrzu. 

Przewodnik cz. 4, 

s. 183 

 

materiał przyrodniczy zebrany 

na spacerze; szyszka, kawałek 

mchu, kawałek kory oraz 

kawałek cienkiej, ale 

nieprzezroczystej tkaniny, lupy, 

szkła powiększające, zielona 

tkanina, woreczek 

nieprzezroczysty, 4 łodyżki 

wycięte z zielonego papieru lub 

krepiny i sylwety jagód (10 

fioletowych kółek) lub 

poziomek (10 czerwonych 

kółek), kartoniki z różną liczbą 

kółek (1–5) fioletowych i 

czerwonych, bębenek. 

 

 

Dzień 4. Od morza aż do Tatr 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Od morza aż do Tatr - zabawy matematyczne. Rozwijanie Karta pracy, cz. 2, nr 62 nagranie melodii do  



umiejętności klasyfikowania ze względu na daną cechę. Tworzenie 

zbiorów.  

Wygibasy - zabawy ruchowe z wykorzystaniem ikon.  

Drzewa - zabawy manualne. Dostrzeganie piękna przyrody, jej 

walorów rekreacyjnych i sportowych. 

W świat idziemy - zabawa wyrabiająca reakcję na przerwę w 

muzyce. Nauka wierszyka - rozwijanie pamięci.  

marszu, walizka, plecak, 

ubrania oraz inne 

przedmioty potrzebne na 

wakacjach (butelka wody, 

apteczka/plastry, krem z 

filtrem okulary, czapka, 

klapki, buty itp.), Tablica z 

ikonami, Kartki z 

konturami drzew, 

plastelina 

 

Dzień 5. Wiem jak zdrowym i bezpiecznym być 

Sposób realizacji Książka, karty pracy, 

wyprawka 

Środki dydaktyczne Uwagi  

Przedszkole żegnamy i lato witamy - zabawa na powitanie. 

Zabawy z porami roku - rozwiązywanie zagadek. Utrwalenie nazw 

oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku, rozwijanie 

myślenia logicznego. 

Zagadki obrazkowe - rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej. 

Są wakacje - opowieść ruchowa z wykorzystaniem tamburynu.  

„Wiem jak być zdrowym i bezpiecznym”- podsumowanie wiedzy 

zdobytej podczas realizacji programu „Jarzynowy zawrót głowy” – 

quiz.  

 

Przewodnik cz. 4, s.191 

 

Karta pracy, cz. 2, nr 62 

 

 

tekturki, kredki, nożyczki, 

Ilustracja czterech pór 

roku, Zagadki I. 

Fabiszewskiej, tamburyno, 

CD 

 

 

„Jarzynowy zawrót głowy” – program własny Katarzyny Wall z zakresu edukacji zdrowotnej 


