
 

 

Kochane dzieci, zbliżają się wakacje. Czas rodzinnych wyjazdów w góry, nad 

morze i jeziora. Odpoczywajcie bezpiecznie. Życzę Wam i Waszym Rodzicom 

wspaniałych, słonecznych wakacji. 

 

Temat: „Wakacji nadszedł czas” 

Termin realizacji: 29.06-30.06.2020 

 



Wysłuchanie opowiadania „Do widzenia przedszkole” Olgi Masiuk 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 Rozwijanie mowy i myślenia 

 

 

,,Do widzenia, przedszkole!”  Olga Masiuk 

 

Od kilku tygodni było bardzo gorąco. Zbliżały się wakacje i następnego dnia 

miał się odbyć pożegnalny piknik. Wszystkie rozmowy w przedszkolu kręciły się 

teraz wokół podróży i plecaków. Elizka ciągle mówiła, że w poniedziałek 

pojedzie z rodzicami nad morze. Tup słuchał opowieści o morzu z ogromnym 

zainteresowaniem. 

– Ale jakie jest to morze? – pytał. 

– Taka woda wielka – Elizka wzruszała ramionami, bo jak dokładnie 

opowiedzieć, co to jest morze. 

– Nad morzem zbiera się muszle – wtrącił się Szczypior. – I kiedy się przyłoży 

ucho do muszli, to w niej, w środku, szumi morze. 

– Naprawdę? – nie mógł uwierzyć Tup. – W muszli jest woda? 

– Nie – dołączył do rozmowy Kuba. – Muszle po prostu zapamiętują, jak szumi 

morze i potem to powtarzają każdemu do ucha. 

– E tam – Elizka wachlowała się książeczką do kolorowania. – Chodzi o to, żeby 

pływać w wodzie. Żeby nie było tak gorąco. 

– Pływać? To jest trudne – zainteresował się Tup. 

– Jak się ma rękawki, to jest łatwiutkie. 

– Chciałbym jechać nad morze – westchnął Tup. 

– Jedź z nami – zaproponowała Elizka. – Zapytam rodziców, czy możesz, a ty 

zapytaj swoich. 

Tup przystanął oszołomiony. 



– Myślisz, że twoi rodzice zgodziliby się? A jeśli będą się bali, że będę 

niegrzeczny? Może im powiedz, że jestem najgrzeczniejszym zającem w 

przedszkolu. 

– Przecież jesteś jedynym zającem w przedszkolu – roześmiał się Kuba. 

– Ale najgrzeczniejszym – zaznaczył Tup. 

Następnego dnia okazało się, że ani rodzice Elizki, ani Tupa nie mają nic 

przeciwko wspólnej wyprawie nad morze. 

Tup nie mógł się skupić na śpiewaniu pożegnalnych piosenek, chciał jak 

najszybciej zobaczyć morze i znaleźć muszle. 

– Musimy tylko, Tupku, kupić ci jeszcze kąpielówki – powiedziała mama Tupa – 

Żebyś mógł pływać. 

– Będziesz pływał zającem? – zainteresowała się Zosia. 

– Jeśli można żabką i pieskiem, to pewnie i zającem – śmiał się Szczypior. 

Ostatnią piosenkę śpiewali Kuba z Zosią, a potem Pani życzyła wszystkim 

miłych wakacji, szczególnie tym, którzy pierwszy raz w tym roku zobaczą góry 

albo morze. I wszyscy ściskali się na pożegnanie. 

– Do widzenia, przedszkole – powiedział Tup, wychodząc z mamą. – Kiedy 

wrócę tu jesienią, będę już Tupem, który pływał w morzu i słuchał, co szumi w 

muszli. 

 

Rozmowa na temat opowiadania. Pytania pomocnicze: 

 O czym rozmawiały dzieci? 

 Dokąd jechała Elizka? 

 O czym marzył Tup? 

 Co postanowili Elizka i Tup? 

 



 

 



Wysłuchanie piosenki „Do widzenia przedszkole” Z. Holskiej-Albekier 

CELE: 

 Doskonalenie poczucia rytmu 

 Kształtowanie wrażliwości słuchowej 

 Kształtowanie umiejętności śpiewania 

 

Dziecko śpiewa piosenkę z jednoczesnym wystukiwaniem rytmu uderzając 

dłońmi o kolana. 

https://www.youtube.com/watch?v=chPStDfwJ-g 

 

Zabawa dydaktyczna „Obrazki z wakacji” 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat 

 Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

 Wzbogacenie słownika dziecka 

 

Rodzic pokazuje dziecku poniższe ilustracje przedstawiające wakacyjne 

krajobrazy. Dziecko ogląda obrazki i opowiada o nich. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=chPStDfwJ-g


 



 
 

 

 

 

 



Zabawa paluszkowa „Płynie rzeczka” Małgorzaty Barańskiej 

CELE: 

 Rozwijanie motoryki małej  

 Pogłębienie więzi między rodzicem a dzieckiem 

 Rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyka 

 Kształtowanie wyobraźni 

 

 

 

Płynie, płynie sobie rzeczka 

Idą misie do łóżeczka. 

Pierwszy miś zaśnie dziś, 

Drugi miś zaśnie dziś, 

Trzeci miś zaśnie dziś 

Czwarty miś zaśnie dziś. 

No, a piąty? Ten posłucha, 

Co wyszepczę mu do ucha… 

 

Płynie, płynie sobie rzeczka – rysowanie palcem wskazującym na plecach 

dziecka płynącej rzeczki. 

Idą misie do łóżeczka – kroczenie palcem wskazującym i środkowym wzdłuż 

przedramienia, od łokcia do dłoni dziecka 

Pierwszy miś zaśnie dziś, idą misie do łóżeczka – położenie na otwartej dłoni 

rodzica kciuka 

Drugi miś zaśnie dziś – dołożenie do niego palca wskazującego 

Trzeci miś zaśnie dziś – dołożenie do nich palca środkowego 

Czwarty miś zaśnie dziś – dołożenie do nich palca serdecznego  

No, a piąty? Ten posłucha, co wyszepczę mu do ucha… - chwytanie małego 

palca rodzica i delikatne poruszanie nim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza „Wakacyjna przygoda” Doroty Kossakowskiej 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 Doskonalenie poprawności wypowiedzi pod względem artykulacyjnym, 

gramatycznym, fleksyjnym i składniowym 

 Wzbogacenie słownika dzieci 

 

 

 

 

Rodzic omawia z dzieckiem treść wiersza. 

 

Chcę biegać po plaży i kąpać się w wodzie. 

I chcę ciągle marzyć o wielkiej przygodzie. 

Chcę łapać motyle oraz zbierać kwiaty. 

To jest też zadanie dla mamy i taty. 

Wakacyjna pora, przygód będzie wiele. 

Będą się bawić wszyscy przyjaciele. 

Bezpiecznie nad wodą i bezpiecznie w górach. 

Biegamy po plaży i bujamy w chmurach. 

 

 
 

 



Praca plastyczna „Lornetka” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności manualnej 

 Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej 

 Rozwijanie pomysłowości 

 Rozwijanie spostrzegawczości 

 

Do wykonania pracy potrzebne będą: rolki po papierze toaletowym, sznurek, 

kredki, flamastry, farby, papier kolorowy, nożyczki, klej. W wykonaniu pracy 

pomoże ci film (link poniżej): 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0o8vFsn6qY 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W0o8vFsn6qY


 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zabawa relaksacyjna przy muzyce „Opalamy brzuszki i plecy” 

CELE: 

 Wprowadzenie w stan odpoczynku, odprężenia 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Wzmacnianie koncentracji uwagi 

 

Opalamy nad morzem, opalamy brzuszki (leżenie na plecach, masujemy brzuch) 

A jak brzuszki opalimy, to się odwrócimy (przewrót na brzuch) 

Opalamy nad morzem, opalamy plecy (leżenie na brzuchu, masujemy plecy) 

A jak plecy opalimy, to się odwrócimy (przewrót na plecy) 

 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0 

 

Oczywiście przy opalaniu pamiętamy o kremie z filtrem!  

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0


Zabawa „Dokąd pojadę na wakacje” 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami  

 

Rodzic czyta dziecku cztery zdania a zadaniem dziecka jest odgadnięcie dokąd 

dziecko pojedzie na wakacje. 

 

Marek zobaczy: piasek, wodę, statek, muszelki (morze) 

 

Ania zobaczy: krowę, pole, świnkę, traktor  (wieś) 

 

Zosia zobaczy: drewniane chatki, owce, źródełko, szlaki górskie (góry) 

 

Janek zobaczy: tramwaje, muzea, skrzyżowania, bloki (miasto) 

 

 

Wysłuchanie piosenki „Wakacji czas” 

 

Zapraszam do zabawy rytmicznej z piosenką pt. „Wakacji czas”. Zachęcam do 

wspólnego śpiewania i wyklaskiwania rytmu w dowolny sposób. Link poniżej:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 

 

Zabawa „Łowienie rybek” 

CELE: 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Rozwijanie spostrzegawczości 

 

 

Do zabawy potrzebujemy makaron “rurki” i słomki z możliwością wyginania. 

Rodzic mówi dziecku, że wygięte słomki to wędki, a makaroniki to rybki. 

Dziecko stara się wyłowić jak największą liczbę „rybek”. Możemy również 

pokolorować makaron, tworząc w ten sposób kolorową ławicę morskich rybek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g


 
 

W zabawie pomoże wam film (link poniżej): 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rDL2Sg-

wD20&feature=emb_title 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rDL2Sg-wD20&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=rDL2Sg-wD20&feature=emb_title


 
 

 

 



 
 

 

 



Pokoloruj kolorowanki. 

 

 
 



 
 

 



 
 

 



Połącz w pary takie same klapki. 

 



 
 



Znajdź różnice. 

 


