
Szanowni Rodzice i kochani przyszli uczniowie !

To już czas na odpoczynek. Nadeszły wakacje. 
Zanim się na dobre pożegnamy zapraszamy do 
wspólnej gimnastyki, zabaw przy wakacyjnej muzyce 
oraz kreatywnych zabaw plastycznych. 
W wakacje wiele czasu spędzamy na dworze. Dlatego 
zapraszamy także do zabaw podwórkowych.
Zachęcamy do poszukiwania własnych pomysłów na 
super zabawę z dziećmi.
Wszystkich serdecznie pozdrawiamy i życzymy 
udanych wakacji.





Propozycje ćwiczeń i zabaw ruchowych

Cele:
kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji
zwrócenie uwagi na poprawne wykonywanie ćwiczeń
rozwijanie umiejętności skakania obunóż i na jednej nodze
rozwijanie mowy
rozwijanie pamięci
kształtowanie poprawnej postawy
tworzenie wiary we własne siły
kształtowanie postawy prozdrowotnej

https://youtu.be/yPHeSAx9QCc

https://youtu.be/b1kyvvbXyVA

https://youtu.be/EuCip5y1464

https://youtu.be/EKp3EdoHdKI

https://youtu.be/LNouuY9zrKQ

https://youtu.be/9iOLdoHhLpc

https://youtu.be/yPHeSAx9QCc
https://youtu.be/9iOLdoHhLpc
https://youtu.be/LNouuY9zrKQ
https://youtu.be/EKp3EdoHdKI
https://youtu.be/EuCip5y1464
https://youtu.be/b1kyvvbXyVA


Zapraszamy do wspólnego śpiewania. Piosenka jest 
dobra na wszystko! 
Zabawy przy  muzyce
Cele:
tworzenie radosnego nastroju
rozwijanie muzykalności
ćwiczenie pamięci
rozwijanie poczucia rytmu
tworzenie własnych interpretacji muzycznych
kształtowanie umiejętności rozwijania kreatywności
rozwijanie umiejętności łączenia muzyki z ruchem

Piosenki wakacyjne

https://youtu.be/ue82bNmhv6g

https://youtu.be/JY2LxTIkWyQ

https://youtu.be/gJ3SMrA-qys

https://youtu.be/QHR9URbvf_E

https://youtu.be/aRkzeeEwq3E

https://youtu.be/vj0Rc_Px5Io

https://youtu.be/vj0Rc_Px5Io
https://youtu.be/aRkzeeEwq3E
https://youtu.be/QHR9URbvf_E
https://youtu.be/gJ3SMrA-qys
https://youtu.be/JY2LxTIkWyQ
https://youtu.be/ue82bNmhv6g


Kreatywne zabawy plastyczne 
Cele:
rozwijanie zdolności manualnych
kształtowanie umiejętności tworzenia mas plastycznych
uwrażliwianie dotykowe
rozwijanie wyobraźni
rozwijanie inwencji twórczej
rozwijanie pomysłowości
budowanie wiary we własne możliwości

Do zabaw kreatywnych możemy wykorzystać różnorodne masy 
plastyczne oraz plastelinę. Poniżej znajdują się filmy z instrukcjami 
wykonania mas. Dzieci mogą z nich lepić dzieła sztuki według 
własnego pomysłu. Na koniec wakacji proponuję stworzenie w 
domu galerii wakacyjnych dzieł sztuki. To na pewno pomoże 
dziecku w budowaniu wysokiej samooceny. 

MASA SOLNA

Przepis na podstawową masę solną:
szklanka mąki, 
szklanka soli,
125 ml wody
Całość należy wygnieść, aż do otrzymania jednolitej i gładkiej masy.
Po zakończenia lepienia przedmiotu wykonanego z masy solnej 
możemy pomalować go farbami akrylowymi oraz ozdobić.

Przepis na masę solną przeznaczoną do wyrobu małych modeli:
szklanka mąki,
100 g mąki ziemniaczanej
 szklanka soli,
150 ml wody

Przepis na masę solną przeznaczoną do wyrobu dużych modeli:
 szklanka mąki,
 2 szklanki soli,



125 ml wody

Przepis na elastyczną masę solną (wyroby, które schną na 
powietrzu):
 szklanka mąki,
 szklanka soli,
125 ml wody
 2 łyżki rozpuszczonego wcześniej kleju do tapet

Masę można również barwić używając do tego naturalnych 
produktów np. kakao, cynamonu, kurkumy czy papryki. 

DOMOWA CIASTOLINA DLA DZIECI 

Przepis na domową ciastolinę
2 szklanki mąki, 
1 szklanka soli, 
2 płaskie łyżki proszku do pieczenia, 
2 łyżki oleju, 
1 szklana wrzątku,
 wybrane barwniki spożywcze.
 Mieszamy wszystkie składniki suche i olej, na końcu dodajemy 
wrzątek. Ugniatamy na początku łyżką, a potem gdy się schłodzi, 
dłońmi. Na końcu dodajemy po rozdzieleniu masy barwniki 
spożywcze. Powstała masa jest delikatniejsza niż masa solna, 
bardzo plastyczna i przyjemna w ugniataniu, doskonale wyciąga się
ją z foremek.

PLASTYCZNA MASA CUKROWA

Plastyczna masa cukrowa Masa cukrowa świetnie nadaje się nie 
tylko do wypieków, ale również do zabawy w domu z dziećmi. 
Można ją użyć w zastępstwie plasteliny i lepić przy jej użyciu wiele 
różnych ozdób. Poza tym masa cukrowa jest w pełni jadalna. 
Przygotujemy ją w kilka chwil w domu. Oto przepis:
 800 gramów cukru pudru, 
100 gramów glukozy (dostępna w sklepie spożywczym), 



70 ml wody, 
4 łyżeczki żelatyny. 
Żelatynę zalewamy wodą i czekamy aż zamoknie. Cukier puder 
przesiewamy do miski, żeby nie było grudek. Dodajemy glukozę 
(jeśli nie chce się połączyć, trochę podgrzewamy masę), następnie 
dodajemy cukier i mieszamy aż utrzymamy plastyczną masę. 
Gotowe, można się bawić do woli!

Proponujemy wykonanie pudełka na wakacyjne skarby. 
W tym celu można wykorzystać np. pudełko po butach oraz 
wszystkie dostępne dziecku materiały. To wspaniały sposób na 
rozwijanie kreatywności, pomysłowości i fantazji a przy okazji 
powrót do wakacyjnych wspomnień w długie, jesienne wieczory.

Czas na zabawy podwórkowe
Cele:
rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
budowanie wysokiego poczucia własnej wartości 

Poniżej kilka propozycji

https://youtu.be/9d1ReLxKc0g

https://youtu.be/C0-pag_O7do

https://youtu.be/bKefeRIuKk0

https://youtu.be/a2CsGCC2Qow

https://youtu.be/R55W6K8ZCps

https://youtu.be/R55W6K8ZCps
https://youtu.be/a2CsGCC2Qow
https://youtu.be/bKefeRIuKk0
https://youtu.be/C0-pag_O7do
https://youtu.be/9d1ReLxKc0g


Zachęcamy do wykorzystania także własnych pomysłów a 
także pomysłów dzieci. Niektóre będą na pewno bardzo 
inspirujące. Dzieci są najlepszymi fachowcami w tworzeniu 
zabaw. Jeszcze raz dziękujemy Państwu za cudowne 4 a 
czasem i więcej lat spędzonych w naszym przedszkolu.
Życzymy wszystkim wesołych i udanych a przede wszystkim 
zdrowych wakacji pełnych inspirujących pomysłów. 
Dzieciaczkom życzymy samych sukcesów w szkole.


