
 

To już ostatni temat przed wakacjami, mamy nadzieje, że po wakacjach 

wreszcie się wszyscy spotkamy. Tęsknimy za grupą bardzo. Mówimy„ jeszcze 

będzie przepięknie”. Do zobaczenia we wrześniu. 

                                                                      Pani Gienia i Pani Marzenka. 

 

 

TEMAT: WAKACJE      22.06.2020 – 30.06.2020 

 

Latem tyle jest uciechy  

wśród świeżej zieleni  

w lesie sarna, w stawie ryba,  

a my opaleni. 
 

 



1. W GÓRACH  

 

 

 

 Zagadka: Autor: Bożena Forma 

Są wysokie, skaliste, pokryte lasami. 

Poznać je możemy wędrując szlakami. (góry) 

 Bezpieczeństwo w górach 

           Film: https://youtu.be/wS4SRvkvLio 

 

 Praca plastyczna: W górach 

Wykorzystaj dostępne materiały plastyczne 

 Praca z Kartą Pracy cz.4. str. 37 a i b – doskonalenie percepcji wzrokowej i 

zdolności grafomotorycznych, pobudzanie kreatywności. 

 

https://youtu.be/wS4SRvkvLio


2. NAD MORZEM 

 

 Bezpieczeństwo dzieci nad wodą 

 

Film: https://youtu.be/Ui-ndYWcThA 

 

 

  Piosenka      „Kropelka złotych marzeń”  

https://youtu.be/jEAtQKYCXQ8 

– śpiewanie piosenki pod tym samym tytułem i ekspresja ruchowa 

Kropelka złotych marzeń   sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof Marzec 

 

1. Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć,                (dzieci machają) 

Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz,                         (naśladują 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) 

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
https://youtu.be/jEAtQKYCXQ8


2. 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) 

 

 

 Pokoloruj  lub wskaż litery potrzebne do napisu w ramce. 

 

 Praca z Kartą Pracy cz.4. str. 36 a i b 

    – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i percepcji wzrokowej, dekodowanie. 

 

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

 

 Praca z KP4.38 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności 

grafomotorycznych, pobudzanie kreatywności. 

 



3. W CO SIĘ BAWIĆ LATEM? 

 

 Wiersz: Lato Zdzisław Szczepaniak 

No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 

Ta wspaniała, ciepła pora 

Trwa od rana do wieczora                            

Przez co najmniej dwa miesiące, 

Gdy najmocniej grzeje słońce. 

W tym to czasie, o tej porze 

Każdy bawi się, jak może.  

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 

Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 

A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 

I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 

Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 

W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 

(szyby już ze strachu dzwonią), 



Komuś w biegu spadły buty 

(nic nie szkodzi – to nie luty), 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 

Dookoła pełno wrzasku.  

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 

Głośno krzyczy (i ma rację): 

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem, 

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem, 

Mania z Halą, Wanda z Martą, 

Gosia z Basią – no bo warto 

Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 

Aby nie iść do przedszkola, 

Aby strzelić wreszcie gola, 

Aby w nosie mieć klasówki, 

Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 

Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”. 

W domu nas do wanny wsadzą,  

Doszorują i wygładzą. 

Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 

A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 

Wówczas mama – dobra wróżka – 

Zaprowadzi nas do łóżka. 



Na dobranoc zaś koniecznie 

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”. 

 

Pytania: W co bawiły się dzieci z wiersza? W co wy bawicie się latem? Jakie 

przedmioty do zabawy kojarzą wam się z latem? 

 

 Praca z Kartą Pracy cz.4. str. 39a i b – układanie rytmów, doskonalenie 

percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, przeliczanie, 

odwzorowywanie, kodowanie, ćwiczenie logicznego myślenia. ( w pracy 39 b 

omiń przeszkody, rysuj drogę  wybierając kolorowe kwadraty). 

 

 Zbuduj statek piracki z klocków 

 

4. MOJE WAKACJE 

 Dziecko odpowiada na pytania: Po co są wakacje? Co by było, gdyby nie 

było wakacji? 

 

 Słuchanie wiersz pt.,, Kolorowy pociąg”- D. Gellner  

 

Kolorowy pociąg- WIERSZ 

Wycinam z papieru kolorowy pociąg. 

Kolorowe koła po szynach turkoczą. 

W niebieskim wagonie niebo rozgwieżdżone, 

w żółtym- słońce z uśmiechem złocistym. 

W czerwonym- kilka maków, w białym- 

Puszysty obłok, w zielonym- wilgotne listki. 

A w ostatnim (pomarańczowym)- największym-  

Bukiet spełnionych marzeń. 

Rozmowa kierowana- odpowiadanie na pytania całym zdaniem 

• O czy jest wiersz? 

• Jaki jest w wierszu pociąg? 

• Co było w ostatnim wagonie? 

Jeśli masz kolorowy blok, to z pomocą rodzica wytnij  6 prostokątów i narysuj na nich 

przedmioty według kolejności występowania:  w 1 niebieskim niebo rozgwieżdżone... 

 



 Piosenki dla dzieci - Jedzie pociąg z daleka – RosNutki 

https://youtu.be/PjUopo-DJio 

Pobaw się przy muzyce. 

 

 

 Praca z K P cz.4.str. 40 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

stymulowanie kreatywności. 

 

5. BEZPIECZNE WAKACJE 

 Wiersz  "Wakacyjne rady" Wiera Badalska 

Głowa nie jest od parady 

I służyć Ci musi dalej 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

Kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda, 

Chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych 

Z kąpieli korzystaj 

 

Jagody nieznane, 

Gdy zobaczysz w borze, 

Nie zrywaj! Nie zjadaj, 

Bo zatruć się możesz. 

https://youtu.be/PjUopo-DJio


 

Biegać boso – przyjemnie, 

Ale ważna rada: 

Idąc na wycieczkę 

Dobre buty wkładaj. 

 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz,  

Nie wkładaj go do koszyka.  

 

 Film: Atrakcje w Bezpieczne Wakacje 

https://youtu.be/CQkc4Dfe1aw 

 

 „Znaki” ważne na wakacjach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/CQkc4Dfe1aw


 

 

STREFA CISZY 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 „Bezpieczne wakacje” – Rodzic  czyta zdania, a dziecko ocenia ich 

prawdziwość, 

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 



6. NA WAKACJE RUSZAĆ CZAS 

 WIERSZ "Na wakacje ruszać czas" 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 



 

  

Utrwalenie piosenki   „Kropelka złotych marzeń”.  

Ekspresja ruchowa do tekstu piosenki. 

 

https://youtu.be/jEAtQKYCXQ8 

 

https://youtu.be/jEAtQKYCXQ8


7. DO PLECAKÓW I WALIZEK 

 

 

 Zorganizuj rodzinną gimnastykę/ 

gry ruchowe na świeżym 

powietrzu. 

 

 Wypisz  wspólne pomysły na 

wakacje. Nie tylko wyjazdy, ale 

drobne czynności, króre sprawiają 

Wam przyjemność; np.: wyjście 

na lody, spacery w inne miejsca 

niż zwykle… 

 

 Jeśli planujesz wyjazd – zastanów 

się jakie rzecz trzeba ze sobą 

zabrać. Narysuj je w formie listy. 

Przyda się przy pakowaniu! 

 

 Wymyśl wspólny wakacyjny challenge! Np. codzienna aktywność – rower, 

spacer, 5000 kroków dziennie, wyjazdy do lasu, to tylko nasze podpowiedzi. – 

to Wy wiecie najlepiej, czego Wam trzeba. 

 

 

 

 

 



 



 



 


