
UCZYMY ZDALNIE 

ŚRODA 17.06.2020 

 „Co zabierzemy na wakacje? ” 

 

Drodzy Rodzice! Propozycje działań na dzisiejszy dzień:  

 

Zadanie 1.  WSZYSCY 

• Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat sposobu przygotowania się do podróży. Pyta,  

o czym należy pamiętać wybierając się na wakacje. Przypomina o zachowywaniu 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Zadanie 2.  

• Zabawa „Tak, nie”  

ŁATWE 

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rozkłada na środku różne przykładowe przedmioty 

wcześniej zgromadzone np. książka, gazety, butelka z wodą, sweter, spodnie, ręcznik, mydło, 

pędzel, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zimowa kurtka, obrazek ze zdjęciem itd. Zadaniem 

dziecka jest podzielenie przedmiotów na dwie kategorie: te, które zabrałyby na wyjazd, i te, 

które trzeba zostawić. Dziecko próbuje uzasadniać swój wybór.  

TRUDNE  

Dziecko siedzi na dywanie. Rodzic rozkłada na środku różne przykładowe przedmioty 

wcześniej już zgromadzone np. książka, gazety, butelka z woda, sweter, spodnie, ręcznik, 

mydło, pędzel, czapka z daszkiem, krem z filtrem, zimowa kurtka, obrazek ze zdjęciem, 

donica, lampka nocna itd. Dziecko dzieli przedmioty na dwie kategorie: te, które zabrałby na 

wyjazd,  

i te, które trzeba zostawić – uzasadniając swój wybór. Dodatkowo, dziecko dzieli każdy 

wyraz na sylaby, wymienia głoskę w nagłosie i wygłosie wyrazu oraz przelicza, ile 

przedmiotów znajduje się w każdym zbiorze.  

Zadanie 3. WSZYSCY 

• Zabawa naśladowcza 

Rodzic zaprasza dziecko na wakacyjną wyprawę do Grecji. Dziecko przedstawia ruchem 

czynności wymieniane przez Rodzica.  

- pakujemy walizkę  

- wsiadamy do samolotu  

- zapinamy pasy: klik  

- sprawdzamy, czy działa komputer pokładowy  



- uruchamiamy silnik  

- sprawdzamy skrzydła 

- startujemy: 3,2,1… Start!  

- lecimy  

- lądujemy  

- wkładamy kostium kąpielowy, okulary przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem 

- zabieramy ręcznik, który przewieszamy sobie przez ramię.  

- idziemy na plażę 

- smarujemy się kremem z filtrem: smarujemy buzię, ręce, nogi i brzuch, a mamę prosimy, by  

  posmarowała nam plecy 

- kąpiemy się w morzu 

- wycieramy się w ręcznik  

- kładziemy się na leżaku i odpoczywamy  

Zadanie 4.  

Dziecko koloruje w dowolny sposób wakacyjny plecak (Załącznik 1). W przypadku braku 

drukarki plecak może narysować Rodzic, a starsze dzieci mogą spróbować narysować go 

samodzielnie. Dodatkowo, można zapytać dziecko co zabrałoby do podręcznego plecaka 

jadąc na wakacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1.  

 

  


