
Temat: WAKACJE ! 

 

Kochane Dzieci, Drodzy Rodzice miło nam zaprosić Was ostatni raz w tym roku 

szkolnym  do  pracy zdalnej. 

 

We wtorek nie zapomnijcie o święcie Waszego Taty, bowiem 23 czerwca obchodzimy 

Dzień Ojca. Poproście dzisiaj mamusie o pomoc w zrobieniu laurki dla taty.  

 

Propozycja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. „Pocztówki z wakacji” – rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-

manualnej.  W tym ćwiczeniu można wykorzystać stare pocztówki, zdjęcia lub 

wydrukowane obrazki. Rodzić rysuje na odwrocie kartki linie, dziecko rozcina kartkę 

po wyznaczonych liniach, następnie odwraca i składa pocztówkę/ obrazek   

w całość.  Liczbę elementów dostosowujemy do umiejętności dziecka. 

 

2.  „Wycieczka w góry” – zabawa polisensoryczna. Rozpoznawanie po dotyku 

przedmiotów umieszczonych w worku (plecaku), poszerzanie wiedzy na temat 

przedmiotów potrzebnych podczas wyprawy w góry.  Rodzic pyta dziecko: Co należy 

zabrać na górską wycieczkę? Przynosi worek / plecak,w którym znajdują się różne 

przedmioty, w tym: lornetka, butelka wody, telefon komórkowy, kanapka, mapa, 

kompas. Zadaniem dziecka jest odgadnąć po dotyku, jakie przedmioty ukryto  

w plecaku, oraz ocenić, czy są one potrzebne podczas wyprawy w góry i dlaczego. 

 

3. „Wyjeżdżam nad morze i pakuję…” – zabawa pamięciowa. Technika 

niedokończonych zdań z powtarzaniem zdań innych oraz ich ruchową 

egzemplifikacją. Rodzic zaczyna zdanie: Wyjeżdżam nad morze i pakuję…, a dziecko 

powtarza zdanie rodzica i dodaje coś od siebie. Staramy  się przy tym nie tylko 



wypowiedzieć nazwę przedmiotu, ale też go pokazać ruchem.  Pokazujemy 

naprzemiennie, raz rodzic raz dziecko. Kolejno powtarzamy  nazwy  

i pokazujemy  przedmioty wskazane  w poprzedniej kolejce, dodając za każdym razem 

coś od siebie. 

 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 „Rajd rowerowy” – dziecko kładzie się na plecach i naśladuje jazdę rowerem. 

Następnie wjeżdża  pod górkę – zwalnia, zjeżdża z górki – przyśpieszają, jadzie po prostej – 

bardzo  szybko. 

 „Łodzie” –  Dziecko  siada w klęku na złożonym na pół kocyku. Kocyk to łódź, a rączki  to 

wiosła. Dziecko płynie, odpychając się od podłogi, w wakacyjną podróż. Po drodze napotyka 

różne trudności i przeszkody.  Np. napotykają wir na rzece, kręcą się wokoło, pokonać slalom 

między poduszkami itp.. 

 „Pszczółki do ula” – dzieci naśladują pszczoły. Na komendę rodzica: Pszczółki na łące! –

 biegają, a na komendę: Pszczółki do ula! – chowają się w wyznaczonym miejscu.   

 „Morze i plaża” – zabawa plastyczna. Dziecko  maluje farbami na dużym arkuszu  papieru 

morze i plażę. Następnie macza stopy w brązowej farbie i odciska je na plaży na rysunku. 

 

5. „Co zrobię, gdy się zgubię?” –rozmowa o zasadach bezpieczeństwa w przypadku 

zgubienia się. Przypomnimy umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi 

identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres. 

 

Na początek posłuchajcie wiersza „Zagubiona córka” Dominiki Niemiec. 

Wybraliśmy się z mamą i tatą 

na wyjątkową wycieczkę. 

Zwiedzamy krakowską starówkę, 

ale zaraz, chwileczkę... 

Tata tuż obok mnie robił zdjęcia. 

Mama szukała pamiątek w sklepiku. 

Ja przyglądałam się kamienicom, 

a jest ich tu chyba ze sto, bez liku. 

I nagle rozglądam się wokół, 

na plecach mam gęsią skórkę, 

bo moi cudowni rodzice 

zgubili własną córkę. 

Albo ja się zgubiłam, 

właściwie już nie wiem sama. 

Jestem naprawdę przerażona. 

Ratunku! Gdzie jest mama? 

Co robić? Strach mnie obleciał... 

Tętno mi przyśpieszyło. 

Uwierzcie mi, w tym momencie 

do śmiechu mi wcale nie było. 

Stanęłam w miejscu i stoję, 



stoję, stoję i czekam. 

Proszę, niech rodzice mnie znajdą... 

Już będę się pilnować, przyrzekam! 

I nagle z ulgą zauważam, 

że biegnie do mnie mama, 

a tata już mi przypomina: 

Nie odchodź nigdzie sama! 

 

Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza: Gdzie wybrała się dziewczynka z 

rodzicami? Co przydarzyło się dziewczynce? Jak się czuła dziewczynka, gdy się zgubiła? Co 

poczuła dziewczynka, gdy odnaleźli ją rodzice? Jak należy się zachować, gdy się gdzieś 

zgubisz? Jak myślisz, czy czułabyś/czułbyś się podobnie, gdybyś zgubiła/zgubił swoich 

rodziców? Poproście dziecko, aby przypomniało swój adres zamieszkania. Można tutaj 

przypomnieć numery alarmowe. 

 

6. „Lato” – praca plastyczna. 

Do tej pracy potrzebować będziemy kulki z waty, farby i kartki. Dziecko maluje kulkami  

z waty maczanymi w farbie dowolny obrazek związany z latem. W tle słychać utwór „Lato” 

Antonio Vivaldiego. https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs 

 

7. Ile jest łopatek? – zabawa matematyczna. 

Będzie potrzebna kostka do gry, wiaderko do piasku lub sylweta wiaderka z brystolu, 

spinacze do bielizny. Rodzic daje dziecku wiaderko/ sylwetę wiaderka. Prosi dziecko, aby 

rzuciło kostką. Dziecko przypina do wiaderka/sylwety wiaderka tyle spinaczy (łopatek), ile 

oczek wskazała kostka. Głośno liczy spinacze(łopatki). 

 

8. „Letni taniec szczęścia” – zabawa taneczna. Dziecko tańczy swobodnie przy 

dowolnej muzyce. Aby lepiej wczuło się w letni klimat, można wykorzystać letnie 

rekwizyty:okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, kolorowe chustki, piłki plażowe. 

Nasza propozycje do tańca szczęścia: 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

 

9. „Wakacje” –zagadki. 

Dwa ciepłe miesiące, 

lubi je dzieci tysiące. 

Wtedy dużo wypoczywają, 

nad morze lub w góry wyjeżdżają. 

 Po odgadnięciu zagadki rodzic pyta: Po co są wakacje? Co by było, gdyby nie było 

wakacji? Dziecko podaje odpowiedzi. Jeśli trudno jest dziecku odpowiedzieć na pytanie, 

można zrobić rodzinną giełdę pomysłów prosząc o odpowiedzi  pozostałych domowników. 

Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące.   (lody) 

O tej porze roku 

są najdłuższe dni, 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs
https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


a słońce z wysoka 

grzeje nas i lśni.    (lato) 

W metalowym kociołku, 

węgielki się żarzą. 

Na nich w letnie wieczory, 

ludzie mięsko smażą.  (grill) 

W cieniu jego się schowasz, 

kiedy jesteś na plaży 

a słońce z wysoka 

bardzo mocno praży.    (parasol) 

By chronić skórę latem 

przed słońca nadmiarem. 

Smaruj się nim, a potem 

opalaj z umiarem.  (krem z filtrem) 

Na małych krzaczkach 

w promieniach słonka dojrzewają. 

Są słodkie i pyszne 

i czerwony kolor mają.    (truskawki) 

Wody wcale się nie boi; 

Lubi pływać po jeziorze. 

Ale są potrzebne wiosła, 

By nas fala lepiej niosła.    (łódka) 

 

10. „Kropelka złotych marzeń” – śpiewanie piosenki pod tym samym tytułem  

i ekspresja ruchowa do piosenki. 

Kropelka złotych marzeń - Bursztynek 

Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć, (dzieci machają) 

Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, (naśladują paluszkami padający deszcz) 

Co Ci dać, przyjaciółko mych słonecznych dni, (rozkładają pytająco ręce) 

Żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil. (pokazują na zegarek) 

Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży, (robią łódeczkę z rąk, pokazują na 

dywan) 

Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń, (rysują w powietrzu słońce) 

Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni, (przekazują na niby bursztynek dziecku obok) 

Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech Cię dogoni… (spoglądają przez złączone palce, 

uśmiechają się) 

Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, (rozkładają ręce na powitanie) 

Kiedy znów powiesz do mnie po prostu „cześć”. (machają) 

Może nawet nie poznam przez chwilę Cię, (przecierają oczy) 

Ale ty wtedy prędko wyciągniesz ten… (udają, że wyjmują coś z kieszeni) 

Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży… (×2) (jak wyżej) 

  

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo 

https://www.youtube.com/watch?v=LxOSF8IDYTo


11. „Bezpieczne wakacje” – zabawa z lizakami. Rodzic  czyta zdania, a dziecko  ocenia 

ich prawdziwość, podnosząc odpowiedni znak i podając uzasadnienie. Można też użyć 

kolorowych karteczek (zielony –tak, czerwony – nie). 

Przykłady zdań: 

–– Na plaży można palić ognisko. 

–– Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania. 

–– Biała flaga oznacza, że można się kąpać. 

–– Można chodzić po wydmach. 

–– Można spacerować po górach w klapkach. 

–– Na plaży nie można śmiecić. 

–– Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask. 

–– Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży 

 

I to już koniec. Doczekaliśmy zakończenia roku szkolnego. Był on trudny dla 

wszystkich.  Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za 

całoroczną współpracę i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku  

i radości. Życzymy Państwu i Dzieciom udanych, niezapomnianych, pełnych wrażeń  

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji! Wracajcie wypoczęci i szczęśliwi. Do 

zobaczenia w nowym roku przedszkolnym! Mamy nadzieję, że 1 września spotkamy się 

wszyscy cali i zdrowi w murach naszego przedszkola.  

 


