
Propozycja zajęd i zabaw z dziedmi z grupy II na dzieo 30.06.2020 

Witam we wtorek! Po raz ostatni zapraszam Was do wspólnej zabawy. 

Wakacje nadeszły wielkimi krokami... czas więc przygotowad się na pożegnanie z kolegami, z 

zabawkami, z przedszkolem. 

Temat: Wakacyjne podróże. 

Kochani, mam dla Was zadanie! Przygotuj sobie ołówek i kredki i spróbuj narysowad po śladzie łódkę 

poniżej. Kiedy skooczysz kontur - pokoloruj obrazek. 

 

Poznamy dzisiaj nową piosenką pt. "Już wkrótce wakacje". 

https://youtu.be/By6dA9peBi4 

Wysłuchaj dokładnie o czym jest piosenka i spróbuj odpowiedz na pytania: 

- Gdzie można się wybrad na wakacje? 

- Z kim żegnamy się przed rozpoczęciem wakacji? 

- W jaki sposób możemy się przemieszczad? Jakimi środkami? 

A teraz posłuchaj opowiadania pt. "Wakacyjne podróże" 

https://youtu.be/By6dA9peBi4


https://youtu.be/K1fZr4XVwGU 

 

Przyszedł czas na pracę plastyczną "Wakacje nad morzem". 

Potrzebne materiały: 

 blok techniczny z kolorowymi kartkami 

 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami 

 klej  

 kredki 

 kawałek kartonu 

  

Sposób wykonania: 

Na wakacyjne wspomnienia znad morza oczywiście wybieramy kartki koloru niebieskiego: 

jasnoniebieską techniczną i ciemnoniebieską rysunkową. 

Błękitna kartka będzie naszym tłem, natomiast ciemniejszą kartkę składamy wzdłuż na połowę 

i nacinamy paski o szerokości około 3 centymetrów. Naciętą kartkę przyklejamy brzegiem 

na wysokości ok. 6 centymetrów, a drugi kraniec ciągniemy i przyklejamy równo z brzegiem kartki 

jasnoniebieskiej. 

   

Teraz musimy “ułożyd” fale. Wyginamy co drugi pasek i przyklejamy w jednym miejscu formując 

morskie fale. Pierwszy rząd wypychamy bardziej w górę. Przyklejamy tylko w jednym miejscu (tak jak 

wskazuje palec).Podobnie postępujemy z drugim rzędem, ale przyklejamy kropką kleju 

na środku. Morze gotowe, możemy przystąpid do przedstawienia dalszej części wakacyjnych 

wspomnieo. Wykonamy żaglówkę z kolorowych kartek technicznych oraz słoneczko. 

   

Zaczynamy od wycięcia dwóch np. żółtych i fioletowych trójkątów na żagiel, zielonego kadłuba łódki 

raz żółtego kółka i pasków na promienie słooca. Przygotowujemy także kilka kartonowych 

kwadracików. Żagiel musi byd jedną całością, dlatego naklejamy mniejszy trójkąt na większy, 

a następnie przyklejamy kartoniki od spodu (najlepiej dwa – jeden na drugi), tak by praca była 

bardziej przestrzenna. Teraz możemy ułożyd żaglówkę na falach.  

https://youtu.be/K1fZr4XVwGU


Pora na sklejenie elementów słoneczka. Pamiętajmy o przyklejeniu kartoników. Po przyklejeniu 

wszystkich elementów możemy jeszcze ozdobid żaglówkę kotwicą i gotowe! 

 

 

Szanowni Rodzice i Kochane Dzieci! 

Kooczy się rok przedszkolny, dzisiaj ostatnie zajęcia. Po wakacjach spotkamy się  już w przedszkolu. 

Spróbujcie paostwo porozmawiad z dzieckiem na temat – „Co najbardziej podobało mu się w 

przedszkolu”, niech dziecko narysuje to co lubiło, za czym tęskni. 

Do zobaczenia w przedszkolu, życzę udanych wakacji, dużo słooca i bezpiecznego odpoczynku.  

 

 

Gorąco wszystkich pozdrawiam i DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU !!! 

 

Ciocia Ania 

 


