
Witajcie!!! 

Powoli kończy się rok szkolny – nadchodzą wakacje!!! 

Dziś porozmawiamy jak można się do nich przygotować, gdzie wybrać miejsce na 

wypoczynek. 

 

Oto propozycje zadań i zabaw na kolejne dni. 

 

Zadanie 1 

Posłuchajcie wiersza I. Salach „Wakacje”. 

    Wakacje 

Pojedziemy na wakacje 

razem z mamą, razem z tatą, 

zabierzemy piłkę namiot, 

i skakankę - co ty na to? 

Słońce, woda, las już czeka  

wszystkie dzieci woła, 

zabawimy się wesoło, 

przed powrotem do przedszkola. 



Proszę porozmawiać z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza i  zadać kilka pytań typu: 

- Gdzie pojadą dzieci?; Z kim?; Co ze sobą zabiorą?; Co na nich czeka?; Jak będzie na 

wakacjach?. Itp. 

 

Zadanie 2 

Zabawa plastyczna „Wakacyjny wypoczynek” – pokolorujcie obrazek. Miłej zabawy. 

 



 

 



Zadanie 3 

Posłuchajcie piosenki pt. „Lato na dywanie” –możecie nauczyć się jej na pamięć, zatańczyć 

przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

„Lato na dywanie” 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 
I nasze ukochane wakacje zawołało. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 
Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 
I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 

 

 



Zadanie 4 

Proponuję wam zabawy ruchowe ze Świeżakami – miłej zabawy. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 5 

Zapraszam na filmik pt. „Pięć małych kaczątek” -  spróbujcie z mamą kaczką liczyć małe 

kaczątka. Powodzenia! 

https://pl.pinterest.com/pin/680465824926674978/ 

 

Zadanie 6 

Praca z obrazkiem „Na plaży” – nazwijcie osoby i rzeczy przedstawione na obrazku. 

Opowiedzcie, co się na nim dzieje. Udzielcie odpowiedzi na pytanie: „Gdzie bawią się dzieci?” 

 



 

 

 

Zadanie 7 

Zabawa plastyczna „Wiaderko i łopatka” – wyklejcie łopatkę i wiaderko kolorowym 

papierem, każde innym kolorem.  



 

 



Zadanie 8 

Pokoloruj, tyle kulek, ile pokazują palce. Powodzenia! 

 

 

 

 

 



Zadanie 9 

Proponuję zagadki do odgadnięcia, posłuchajcie. Możecie wykonać ilustracje do wszystkich 

odgadniętych zagadek lub do ostatniej. Pod zagadkami umieściłam wam obrazek lodów – 

wyklejcie kulki lodowe plasteliną, każdą innym kolorem, a wafelek pomalujcie farbami.                
Miłej zabawy!!! 

 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą, 

brzegiem morza spacerować. (plaża) 

 
Jeden jest jednoczęściowy, 

drugi z dwóch części się składa. 

Gdy na plażę się wybierasz, 

właśnie ten strój zawsze wkładasz.    (strój kąpielowy) 

 

Dwa ciepłe miesiące, 

lubi je dzieci tysiące. 

Wtedy dużo wypoczywają, 

                          nad morze lub w góry wyjeżdżają.     (wakacje) 

 

 

 

Kiedy lato spędzasz w mieście, 

Chcesz poszaleć w wodzie czasem. 

Poproś mamę, tatę, siostrę, 

Żeby wzięli cię na  . . .                   (basen) 

 

 

 

 

W kubeczku czy na patyku 

Wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

Poczuć małą porcję zimy.       (lody) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Zadanie 10 

Zapraszam do obejrzenia filmiku „Domowe zabawy ruchowe – Baw się razem z Misiem” i 

wykonania podobnych zabaw ruchowych. Zaproście do zabaw ruchowych mamę, tatę, 

siostrę brata … 

https://www.youtube.com/watch?v=d9iT7iuIr9s 

 

 

Życzę dzieciom i rodzicom przecudnych wakacji: dużo słoneczka i wesołej zabawy.              

Pa, kochani!  Pozdrawiam p. Ania 


