
PROPOZYCJA ZAJĘD I ZABAW 

Tydzień 22.06. – 26.06.2020 

Temat kompleksowy: Lato i wakacje 

 

1. Wysłuchaj fragmentu wiersza „Lato” Z. Szczepaniaka i odpowiedz na pytania 

dotyczące treści 

 

„Lato” (fragment) 
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 rowerach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Walczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

- Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika(…) 

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 do wiersza: 

 W co bawiły się dzieci z wiersza? 

 W co się bawisz latem? 

 Jakie przedmioty kojarzą się tobie z latem? 

 

2. „Wyprawa w góry” – zabawa ruchowa 

Na podłodze rozkładamy przeszkody np. poduszki, kartki, zabawki. Posłużą one jako 

elementy przestrzeni, które dziecko będzie mijać podczas wycieczki w góry. Dziecko 

pokonuje przeszkody umieszczone na dywanie. 

 

3. „Góry czy morze” – zabaw dydaktyczna 

Powiedz co widzisz na obrazkach, połącz elementy związane z morzem i górami do 

odpowiednich obrazków.  



 
 

 

 



        

 
 

           
 

    

 

 

 

 

4.  „Kropelka złotych marzeń” – śpiewanie piosenki  

 

Kropelka złotych marzeń 

 

1. Kiedy już trzeba będzie powiedzieć ,,cześć", 

kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz, 

co ci dać, przyjacielu mych słonecznych dni, 

żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil? 

 

Ref. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na plaży, 

słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. 

Bursztynek, bursztynek, położę ci na dłoni, 

gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni. 

 



2. Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć, 

kiedy znów powiesz do mnie po prostu ,,cześć", 

może nawet nie poznam przez chwilę cię, 

ale ty wtedy prędko pokażesz ten... 

 

Ref. Bursztynek, bursztynek, znalazłaś go na plaży, 

słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń. 

Bursztynek, bursztynek, położę go na dłoni, 

gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech cię dogoni 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mO_Z3wIpvN8&feature=emb_logo 

 

5. „Morze i plaża” – praca plastyczna 

Dziecko maluje farbami na dużym arkuszu papieru morze i plażę. Następnie moczy 

stopy w brązowej farbie i odciska je na plaży na rysunku. 

 

6. „Piłeczka” – zabawa oddechowa 

Do zabawy zaproś mamę, tatę lub rodzeństwo. Na podłodze naklej kolorową taśmę, 

tworząc tor, po którym będziecie przedmuchiwać piłeczkę pingpongową za pomocą 

słomek trzymanych w buzi. 

 

7. „Statek piracki” – zabawa plastyczna 

Wykonaj statek piracki z figur geometrycznych według własnego pomysłu. Policz ile 

użyłeś trójkątów, prostokątów, kwadratów. Powiedz jakich figur użyłeś najwięcej. 

 

8. „Poszukiwanie skarbów” – zabawa ruchowa 

Rodzic chowa jakiś przedmiot, następnie podaje polecenia słowne dziecku, tak aby 

odszukała skarb. (Może to być na zasadnie zabawy ciepło – zimno lub instruktaż 

słowny – trzy kroki w prawo, da kroki w lewo itp.) 

 

9. „Pirat z talerzyka” – praca plastyczna 

Potrzebne: 

- papierowy talerzyk, czerwona wstążka, czerwona farba, pisaki lub kredki 

Wykonanie: 

Dziecko maluje na talerzyku czerwoną farbą chustę pirata i dokleja z boku jej 

zakończenie z czerwonej wstążki. Dorysowuje oczy, nos i buzię. 

 

10.  „Bezpieczne wakacje” – zabawa dydaktyczna 

Powiedz czy zdania są prawdziwe 

 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. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mO_Z3wIpvN8&feature=emb_logo


 Na plaży nie można śmiecić podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask. 

 Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży. 

 

11. Karty pracy w książce 

KP4., 36 – 40 

 

12. Dodatkowe karty pracy 

 







 


