
Temat kompleksowy: „ Bezpieczne wakacje” 

Termin: 22.06.2020 – 30.06.2020 

Cel: zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego, 

        Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji. 

  

 Zagadka.  

 

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 zwie? (wakacje)  

  

 

Słuchanie piosenki „ Niech żyją wakacje” 

www.youtube.com/watch?v=BauTv9xmZY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BauTv9xmZY


Wysłuchanie wiersza: „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. 

 

Rozmowa na temat wiersza, wybieranie przez dzieci ilustracji 

przedstawiających morze, góry, las, jezioro. 

 

Zabawa z sylabizowaniem „ Przyszło lato”. 

Dziecko wypowiada tekst rymowanki, klaszcząc rytmicznie w dłonie i uderzając 

dłońmi o kolana – naprzemiennie. 

„ Przyszło lato, ciepły czas. 

Na wakacje ruszymy wraz. 

Jadę ja, jedziesz ty, 



Raz, dwa, trzy!” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



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 (dziecko 

naśladuje ruch koszenia trawy –rodzic demonstruje). Po takiej wycieczce 

wracamy do domu, zdejmujemy ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i 

głęboko oddychamy. 

 

Zabawa „Słoneczko z radami”. 

Rodzic czyta dziecku rady na wakacyjny wypoczynek. Dziecko dopasowuje te 

rady do słoneczek: uśmiechniętego i smutnego.  

Latem chronimy głowę przed słońcem - zakładamy czapkę. 

Latem na słońcu chodzimy bez czapki.  

Kąpiemy się w miejscach strzeżonych w obecności dorosłych.  

Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych bez wiedzy i zgody dorosłych.  

W czasie wędrówek po lesie zbieramy tylko jadalne grzyby.  

W czasie wędrówek po lesie zbieramy wszystkie grzyby.  

Nie zbliżamy się i nie zaczepiamy obcych psów, bez zgody i obecności 

właściciela..  

Podchodzimy do obcych psów, zaczepiamy je i drażnimy.  

Zrywamy w lesie jagody tylko znane.  

Zrywam w lesie wszystkie jagody, bo są zdrowe i smaczne.  

W lesie nie rozpalam ogniska.  

W lesie można rozpalać ognisko.  

Nie hałasujemy w lesie.  

Hałasujemy w lesie.  

Nie oddalamy się od swoich opiekunów.  

Oddalamy się od opiekunów.  

Nie rozmawiamy z obcymi.  

Rozmawiamy z obcymi i częstujemy się cukierkiem.  

Nigdy nie zostawiamy śmieci w lesie.  

Wszystkie śmieci zostawiamy w lesie.  



Gdy nadchodzi burza udajemy się szybko do domu.  

Gdy nadchodzi burza chowamy się pod drzewo. 

 

 

Oglądanie filmu edukacyjnego „ Bezpieczne wakacje” 

www.zabawydladziecio.com/watch?V=0iidgRGFI60 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zabawa na świeżym powietrzu, „ Co słychać w okolicy?” 

Wsłuchiwanie się w dźwięki z najbliższego otoczenia, ocenianie przez dziecko 

odległości źródła odgłosu ( blisko czy daleko). 

Puszczanie baniek mydlanych- obserwowanie przez dziecko unoszenia się 

baniek mydlanych, próby rozbicia ich klaśnięciem w dłonie. 

 

 Wysłuchanie wiersza „Wakacyjne rady” W. Badalskiej: przypomnienie zasad 

warunkujących bezpieczeństwo w czasie wakacji. 

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj, więc o nią i osłaniaj,  

kiedy słońce pali. 

http://www.zabawydladziecio.com/watch?V=0iidgRGFI60


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. 

 

Urządzamy grzybobranie,  

jaka rada stąd wynika? 

Rozmowa na temat wiersza  

Zabawa dydaktyczna "Wolno czy nie wolno"- ocena prawdziwości zdań. Rodzic 

daje dziecku buźki mimiczne- uśmiechniętą i smutną. Kiedy odpowiedź na 

pytanie jest twierdząca dziecko, pokazuje buźkę uśmiechniętą, a kiedy jest 

przecząca- buźkę smutną. Rodzic zadaje pytania dotyczące zasad 

odpowiedniego zachowania się podczas wakacji: ·· Czy w czasie burzy można 

chować się pod drzewem? 

 - Czy można bawić się bezpiecznie na placu zabaw? 

 - Czy można wybiegać za piłką na jezdnię? 

 -  Czy w czasie wakacji możemy brać słodycze od osób, których nie znamy? 

 - Czy w czasie wakacji, spaceru można oddalać się od rodziców? 

 - Czy w czasie wakacji można rozmawiać z nieznajomymi? 

 - Czy możemy poprosić o pomoc policjanta, kiedy się zgubimy? 

 -  Czy w lesie można palić ognisko? 

 - Czy na wakacjach możemy się kąpać w miejscach do tego wyznaczonych? 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa "Jedziemy na wakacje"- dziecko przy dźwiękach grzechotki 

porusza się po pokoju, na hasło samochody naśladuje jazdę samochodem, a na 

hasło rowery naśladuje jazdę rowerem 

 

Zabawa „Zapamiętaj ten wzór”. 

Rodzic układa ze sznurka na dywanie wzór fali. Dziecko chodzi wzdłuż sznurka 

drobnymi kroczkami. Następnie rodzic usuwa sznurek, a dziecko idzie według 

zapamiętanego wzoru. 

 

 Zabawa „Szlaczek ze sznurka”. 

 Dziecko otrzymuje kawałek sznurka i narysowany na kartce szlaczek.  Odtwarza 

wzór szlaczka ze sznurka. Następnie układa ze sznurka szlaczek własnego 

pomysłu, kreśli jego kształt w powietrzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie piosenki „Bezpieczne wakacje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=44RHyjQLfCM 

 

Zabawa ruchowa na świeżym powietrzu „ Cztery pory roku”. 

Dziecko reaguje na hasło rodzica wykonując ustalone ruchy: 

- Wiosna – kwitną kwiaty – dziecko kuli się i wstaje, rozkłada ręce, 

- Lato – świeci słońce- dziecko zaciska piąstki i otwiera dłonie, 

- Jesień- szumią drzewa na wietrze – dziecko stoi z wysoko uniesionymi rękoma 

i porusza nimi, 

https://www.youtube.com/watch?v=44RHyjQLfCM


- Zima – lepimy bałwana – naśladowanie formowania śniegowych kul. 

 

 

Zajecie umuzykalniające „ Wakacyjna wyprawa”. 
Przygotowanie do wyprawy. Dziecko maszeruje przy dowolnej muzyce. Na 
przerwę w muzyce wykonuje czynności: 
- kuca – naśladuje zawiązywanie sznurówek, 
- podnosi raz jedną, raz drugą nogę, 
- wykonuje skręty tułowia, 
- staje na palcach. 
 
 
 Ćwiczenie słuchowe „ Wycieczka w góry”. 
Rodzic wygrywa rytm kroków na grzechotce. Zadaniem dziecka jest 
przyporządkować dane tempo do rodzaju poruszania się i odpowiednio na jego 
zmianę zareagować. Jeśli tempo uderzeń / kroków jest: 
- bardzo wolne- wspina się z wysiłkiem pod górę. 
- umiarkowane – maszeruje łatwym szlakiem. 
- bardzo szybkie – zbiega z górki. 
 
 
Zabawa słowna rozwijająca logiczne myślenie „ Gdzie pojadę autobusem?” 
Dziecko wypowiada się kończąc odpowiednio zdanie: 
- Nad morze pojadę… 
- Po jeziorze będę pływał.. 
- Przez morze wyruszę w rejs… 
- Do babci i dziadka dojeżdżam… 
Zabawa na świeżym powietrzu, zabawa konstrukcyjna „ Bajkowe pojazdy”. 
Tworzenie pojazdów z dostępnych materiałów w ogrodzie, według pomysłu 
dziecka. 
 
Słuchanie piosenki „ Rodzinna wycieczka”- Śpiewające Brzdące. 
https://www.youtube.com/watch?v=tICH6BFEISg 
 
 
Zabawa ruchowa rzutna na świeżym powietrzu„ Rzucam – złap” z 
wykorzystaniem piłki. 
 

Karta pracy- połącz w pary. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tICH6BFEISg


 

Rytmy - „Wakacyjny rytm”.  



Układnie podanego rytmu – kontynuowanie go. 

- słońce, słońce, muszelka, słońce, słońce, ·- słońce, słońce, czapka, wiaderko. 

 

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość” Gdzie jest kostka?” z 

wykorzystaniem foremek do piasku. 

Rodzic pod jedną foremką ukrywa kostkę Ii przesuwa foremki w różnych 

kierunkach. Po chwili zatrzymuje i prosi dziecko, aby wskazało gdzie jest 

kostka do gry. 

 

Zabawa matematyczna” Tocząca kostka”. 

Dziecko rzuca kostką i w zależności od liczby wyrzuconych oczek wykonuje 

zadania: 

- Wymień jedno zwierzę żyjące w domu. 

- Opowiedz o dwóch rzeczach, które najbardziej lubisz robić w wakacje. 

- Wymień trzy przedmioty, które spakujesz, wybierając się nad morze. 

- Przynieś cztery muszelki z koszyka. 

- Podaj pięć przykładów zabaw lub innych czynności, które można wykonywać 

w wakacje. 

- Przynieś sześć foremek do piasku. 

 

Mamy dla Was propozycję ułożenia rytmów. Na początek coś łatwego, a 

później coś trudniejszego. Powodzenia. 

 

Karty pracy – rytmy. Wytnij i przyklej kwiaty zgodnie z zasadą rytmu. 



 

 

 



 



Zabawa na deszczowy dzień. To jest dla Was propozycja zabawy, gdy na 

dworze jest mokro i ponuro. 

 



Zajęcie techniczne „ Ocean w słoiku”. 
Rozwijanie małej motoryki poprzez lepienie, wzbudzanie estetyki i 
kreatywności. 
Pomoce: słoik plastelina, klej, nożyczki, papier kolorowy, bibuła. 
Etapy pracy. 
1 Etap. Napełnienie słoików wodą i jeśli jest to brokatem w kolorze niebieskim. 
2 Etap. Ozdabianie słoika od zewnętrznej strony-doklejanie glonów z bibuły lub 
papieru kolorowego. Obłożenie nakrętki słoika bibułą w kolorze beżowym i 
brązowym, zbliżonych do koloru piasku. 
 
 
 Zabawa słowna rozwijająca logiczne myślenie „ Gdzie pojadę autobusem?” 
Dziecko wypowiada się kończąc odpowiednio zdanie: 
- Nad morze pojadę… 
- Po jeziorze będę pływał.. 
- Przez morze wyruszę w rejs… 
- Do babci i dziadka dojeżdżam… 
 
Zabawa na świeżym powietrzu, zabawa konstrukcyjna „ Bajkowe pojazdy”. 
Tworzenie pojazdów z dostępnych materiałów w ogrodzie, według pomysłu 
dziecka. 

 

Wysłuchanie opowiadania pt. „ Wakacje Oli” układanie zakończenia. 

Wskazywanie, jak należy się zachować, aby bezpiecznie spędzić wakacje 

oraz jak należy postępować w przypadku, gdy dziecko się zgubi. 

 

 

Opowiadanie. „ Wreszcie wakacje” – powiedziała Ola budząc się rano w pokoju 
z widokiem na morze. To były wyczekiwane wakacje po długim roku szkolnym, 
obfitym w przygody i uroczystości.  
,Jemy śniadanie i wychodzimy na plażę”- powiedziała mama. Po pysznej 
jajecznicy Ola, jej siostra Ala i tata byli już gotowi do wyjścia. Cała rodzina 
wyruszyła na plażę. Po drodze zatrzymali się przy budce z lodami. Lody były 
kolorowe a wybór niespotykanie duży. Ola i Ala nie mogły się zdecydować. 
·Kiedy Ola wybrała już malinową i pistacjową gałkę spostrzegła budkę z 
kolorowymi muszelkami i innymi pamiątkami z wakacji. Szybko do niej 
pobiegła, bo przecież obiecała babci muszelki. Gdy z zapartym tchem oglądała 
pamiątki nagle zobaczyła, że jest sama. A gdzie mama i tata? 
 
Ola szybko wybiegła ze sklepiku, ale rodziców nie było widać w pobliżu. 



Natychmiast udała się do pani kasjerki i powiedziała, że się zgubiła, że się 
nazywa Ola Nowak. Pani kasjerka powiadomiła ratownika. Po chwili przez 
megafon zabrzmiał komunikat o znalezionej dziewczynce Oli. Po 10 minutach 
do sklepiku dotarli rodzice, którzy również szukali córki. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze. Ola już na zawsze zapamięta, że nie wolno oddalać się od 
rodziny. 

Plażowe klapki- wakacyjna praca plastyczna. 

Pierwszym etapem pracy, jest odciśnięcie stópek dziecka na kartce. Rodzic 
maluje dziecku stopy wybranymi przez niego kolorami farb, po czym odciska 
stopy na kartce. 
 
Gdy stópki wyschną wycinamy je i naklejamy na kremowe kartki. Dziecko 
ozdabia stópki kaszą jęczmienną ( przyklejoną na klej Magic), symulującą piasek. 
Następnie, ze słomek tworzy paski do klapek.  

 
 

 

 

 

 
 

Zabawa matematyczna „ Ile kroków?” 
Dziecko reaguje na liczbę i rodzaj dźwięku. Jeśli rodzic klaśnie np.: 3 razy, to 
dziecko wykonuje 3 kroki do przodu. Kiedy tupie 2 razy – dziecko robi 2 kroki do 
przodu. Kiedy tupie 2 razy- dziecko robi 2 kroki do tyłu. 
 
Oglądanie filmu „Bezpiecznie nad wodą” 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://3.bp.blogspot.com/-IcXn2T-9P2I/VYm6jW5vOdI/AAAAAAAAGBk/QZt_6-eQDTE/s1600/11121120_876485185733591_1448966623_n.jpg


Ćwiczenie słuchowe  „Skacząca piłeczka”. Dziecko ma zasłonięte oczy. Rodzic 
uderza piłką o podłogę lub krzesło. Dziecko odgaduje od czego została odbita 
piłka. 
 
Zabawa ruchowa rozwijająca inwencję twórcza „ Wędrująca maskotka”. 
Przekazywanie rodzicowi maskotki przez dziecko poruszając się w wymyślony 
przez siebie sposób i odwrotnie. 
 
Zagadki pantomimiczne „ Odgadnij, co robię?” 
Pokazywanie przez dziecko ruchem, gestem dowolną czynność wykonywaną 
podczas wakacyjnego odpoczynku. 
 
Rytmizowanie tekstu: „Marzysz Ty, marzę ja. Marzeń mnóstwo każdy ma” z 
wyklaskiwaniem wspólnie w parze z rodzicem, każdy wykonuje klaśnięcie, na 
słowa: ty, ja mnóstwo, ma- dziecko i rodzic klaszczą naprzemiennie, uderzając 
raz prawą, raz w lewą rękę partnera. 
 
Zabawa ruchowa rozwijająca zmysł dotyku oraz umiejętność dostrzegania 
położenia przedmiotów względem siebie „ Drewniane domki”. 
Rodzic układa z klocków domek z czterech klocków. W tym czasie dziecko ma 
zasłonięte oczy. Zadaniem dziecka jest za pomocą dotyku poznać sposób 
ułożenia klocków i postarać się odwzorować taki sam domek. 
 
Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność wskazywania kierunku „ Pokaż 
kierunek”. 
Dziecko porusza się po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki. Na przerwę 
zatrzymuje się i pokazuje kierunki w przestrzeni: góra- obie ręce wyciągnięte w 
górę, dół-obie ręce skierowane ku podłodze, w bok- obie ręce skierowane na 
boki, w tył- ręce zgięte w łokciach, kciuki wskazują przestrzeń za plecami, w 
przód – obie ręce wyciągnięte do przodu. ( przed zabawą rodzic ustala z 
dzieckiem, jakie ruchy odpowiadają poszczególnym określeniom kierunków). 
 
 
Oglądanie zdjęć przedstawiających różne miejsca: góry, las, morze, wieś, 
miasto. Określanie przez dzieci, co mogą w tych miejscach robić, jak spędzić 
czas. 
 
Zabawy z gazetą. Dziecko naśladuje ćwiczenia demonstrowane przez rodzica z 
wykorzystaniem gazety: Marsz z gazetą przytrzymywaną brodą do klatki 
piersiowej. 



Marsz z gazetą przytrzymywaną uchem do lewego barku, a następnie – do 
prawego. 
Marsz z gazetą położoną na otwartej prawej dłoni, a następnie lewej. 
Podskoki w przód z gazetą trzymaną między kolanami. 
 
Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcje na sygnał „Uważaj na hasło!” 
Dziecko maszeruje po pokoju, wykonując określone czynności na podane przez 
rodzica hasła: Stop!- zatrzymanie bez ruchu: Hop!- wyskok w górę: Bęc!-
przykucnięcie. 
 
Zabawa na placu zabaw „ Trawa i chmury”. Ćwiczenie dużych grup 
mięśniowych. Na hasło: trawa- dziecko przykuca: na hasło chmury- dziecko 
staje na palcach, wyciąga ręce w górę i porusza nimi w prawo i w lewo – 
naśladuje chmury płynące po niebie. 
 
Zachęcamy wszystkie dzieci do pobytu na świeżym powietrzu, korzystania z 
uroków lata. 
 
 
 
 
 
 
Język angielski. Słownictwo. 
    Torch- latarka, 
On- włączona, 
Off- wyłączona, 
Star- gwiazda, 
Moon-księżyc, 
Sleep-sen, 
Day -  dzień, 
Night- noc, 
Sun- słońce. Rozszezenie. 
I can see a moon. Widzę księżyc. 
I can see a sun. Widzę słońce. 
I can see a star. Widzę gwiazdę. 
It is dark. Jest ciemno. 
It is light. Jest widno. 
 
 



 
 
 
 
 
Labirynt. Doprowadź dziewczynkę do domu. 



Pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
 
Zabawy rozwijające procesy poznawcze. 
Zabawa słowna, „ Czego nie trzeba?”. Zadaniem dziecka jest odszukanie jak 
największej liczby przedmiotów, obiektów, które odpowiadają wymogom 
postawionego pytania: - Czego nie trzeba składać? 
                                          - Czego nie trzeba podnosić? 
                                          - Czego nie trzeba mierzyć? 
                                          - Czego nie trzeba zawijać? 
                                          - Czego nie trzeba układać jedno na drugie? 
                                          -Czego nie trzeba już odkrywać?. 
 
Zabawa „Wymień rzeczy, które…” 
Zadanie dziecka polega na znalezieniu nowych zastosowań dla przedmiotów 
znajdujących się w najbliższym otoczeniu:np-Wymień przedmioty, które: 
- nadają się do tego, aby nimi wbić gwóźdź, 
- mogą posłużyć, jako lustro, 
- będą mogły pełnić funkcję łyżki, 
- pomogą wysoko wyskoczyć. 
 
Zabawa twórcza rozwijająca małą motorykę i koncentrację uwagi „ Plastelinowy 
plac zabaw”. 
Wykonanie z plasteliny rzeczy, które znajdują się na placu zabaw. 
 
Zabawa sensoryczna „ Piaskowe obrazy”. Rodzic wsypuje piasek do płaskiego i 
niskiego naczynia i rysuje wybrany przez siebie przedmiot, palcem po piasku. 
Dziecko stara się odgadnąć, co rysuje rodzic. Zamiana ról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



Rozwijanie sfery emocjonalnej dziecka. 
 
Zabawa „ Jest mi dobrze, gdy…”Dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej 
muzyki. Podczas przerwy w muzyce słucha zdań wypowiadanych przez rodzica 
na temat zachowań dzieci. Jeśli są to zachowania pożądane- klaszcze, jeśli nie – 
tupie Np: Ania i Tomek budują wieże z klocków. Zbyszek podstawił Grzesiowi 
nogę. Zosia pożyczyła Ewie ołówek. Basia wyrwała Antosi lalkę. 
 
 
 
Zabawa z wykorzystaniem rymowanki: 
Boję się, gdy jestem sam ( dziecko pokazuje całym ciałem, że się boi), 
Cieszę się, gdy rodziców obok mam ( dziecko pokazuje, że się cieszy), 
Złości mnie zepsutych zabawek moc (dziecko pokazuje, że się złości) 
Smuci, – gdy zabawa kończy się ( dziecko pokazuje, że się smuci), 
Bo zbliża się noc. 
 
Zabawa „ Lubimy się śmiać”. Naśladowanie przez dziecko różnych sposobów 
śmiania się: 
- śmieje się jak pani- ha, ha, ha, 
- śmieje się jak pan- ho, ho, ho, 
- śmieje się jak dziecko- hi, hi, hi, 
- śmieje się cicho, 
- śmieje się głośno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


