
Kochani!!! 
 

Wakacje zbliżają się do nas wielkimi krokami, więc w tym tygodniu 
proponujemy temat ,, Moje wakacje.” 
 

Życzymy Wam kochane przedszkolaki wspaniałych wakacji pełnych 

niezapomnianych przygód, słonecznej pogody oraz dużo zdrówka. 
 

Cieplutko pozdrawiamy i przesyłamy buziaczki!!! 
 

 
 
 
 

1. Rozwiązanie zagadki 

 
Kto mi powie, jaki to czas 
Gdy przedszkole idzie w las 
Mama z Tatą w piłkę grają 
I wszyscy się opalają. 
W tym magicznym czasie  
Grzyby rosną w lesie 
Woda ciepła w morzu 
W górach też nie gorzej 
Lubię taki czas 
Mogę długo spać, kto mi powie 
Jak ten czas się zowie? 
(WAKACJE) 

 
2. Rozmowa na temat kończącego się roku przedszkolnego.  
Co najbardziej utkwiło Ci w pamięci z tego roku, który minął? 



Z najbardziej lubiłeś się bawić? Czym lubiłeś się bawić? – budowanie 
wypowiedzi poprawnych gramatycznie. 

 
3. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”. 
Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. Najpierw 
musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach, w potrzebne nam rzeczy: 
zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę. Uwaga wyruszamy 
najpierw jedziemy w góry, musimy się na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki 
plecak, wiec dużo nas to sił kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć 
kawałek (należy naśladować ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). 
Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki i krówki (dzieci 
naśladują ruch koszenia trawy – rodzic demonstruje). Po takiej wycieczce 
wracamy do przedszkola, zdejmujemy ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i 
głęboko oddychamy (w tle słychać szum fal). 

 

4. Wakacje na wsi – słuchanie wiersza ,, W gospodarstwie”- ćwiczenia 
ortofoniczne – naśladowanie odgłosów zwierząt.  

 
 
Pieje kogut już od świtu; 
- Kukuryku! Kukuryku! 
Kura do kurczaków żwawo 
Gdacze: - W lewo! 
Gdacze: - W prawo! 
Kaczka kwacze: - Kwa! Kwa! Kwa! 
Trzy kaczątka dziobem pcha. 
Krowa muczy: - Mu! Mu! Mu! 
Aż po prostu brak jej tchu. 
Koń opędza się od much.  
I rży głośno: - Jestem zuch! 
Świnka chrumka: - Chrum! Chrum! Chrum! 
Co za hałas! Co za szum! 
Kot cichutko miauczy: - Miau! 
A pies szczeka: - Hau1 Hau! Hau! 
 
 
 



 

5. Zabawa ,,Dopowiedz i zrób” 
 
Rodzic mówi zdania, których zakończenia – słowa do rymu – dopowiada 
dziecko. Wykonuje również czynność, o której jest mowa w zdaniu. 
 
Powiedz: prosię i podrap się po ......... ( nosie) 
Powiedz: koń i wyciągnij do mnie ...... ( dłoń)  
Powiedz: konie i dotknij się w ......... ( skronie) 
Powiedz: krowy i dotknij palcem ....... ( głowy) 
Powiedz: króliczki i nadmij ............. ( policzki) 
Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem ...( brzuszka) 
Powiedz: psy i klaśnij raz, ............... ( dwa, trzy) 
 
 
 
 

6. Rozwiązywanie zagadek o środkach lokomocji  
 
 Koła, kierownica, 
Szybko pędzi po ulicach. (samochód) 
 
Pędzi po szynach wielka maszyna, 
Mknie poprzez pola na stalowych kołach. (pociąg) 
 
Pływa po morzach i oceanach, 
A na swym mostku ma kapitana. (statek) 
 
Nie jest ptakiem, chociaż lata, 
Zwiedzisz nim kawałek świata. (samolot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Pokaz i omówienie obrazków przedstawiających w/w środki lokomocji. 
Utrwalenie ich nazw. 
 
 

 
 
 
 
 

8. Nauka piosenki ,, Niech żyją wakacje” 
 

Niech żyją wakacje  
Niech żyje pole, las  
I niebo i słońce  
Wolny swobodny czas. 

Gorące złote słońce  
na czarno nas opali  
w przejrzystej bystrej rzece  
będziemy się kąpali. 

Niech żyją wakacje  
Niech żyje pole, las  
I niebo i słońce  
Wolny swobodny czas. 

Pojedzie z nami piłka  
i pajac i skakanka,  



będziemy się bawili  
od samiutkiego ranka. 

Niech żyją wakacje  
Niech żyje pole, las  
I niebo i słońce  
Wolny swobodny czas. 

 

9. Karty pracy  

 

Pokoloruj wg podanego kodu 

 

 

 



 

 

 

Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. Propozycje prac plastycznych 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Miłej zabawy!!! 


