
WAKACJE – propozycje zadań dydaktycznych  

(22-30.06.2020) 

 

ZADANIE 1.  Lato i dzieci  B. Formy 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie. 

Jagody, poziomki 

w dużym koszu niesie. 

Słoneczka promienie 

rozrzuca dookoła. 

− Chodźcie się pobawić! − 

głośno do nas woła. 

Nad morze i w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami. 

 

Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat 

zadając dziecku pytania: 

- O czym był wiersz? 

- Gdzie zatrzymało się lato? 

- Gdzie lato nas zaprasza? 

- Jak powinniśmy się zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas 

pobytu w lesie, w górach, nad wodą? 

 

ZADANIE 2. „Skarby w wodzie” – zabawa sensoryczna 

Dziecko siada przy stoliku na którym znajduje się miska z wodą i różnymi 

przedmiotami, które można znaleźć w wodzie: muszle o różnych kształtach, 

patyki, kamienie itp. Rodzic/ opiekun zawiązuje dziecku oczy chustą, wkłada 



ręce do miski i dotyka znajdujące się tam przedmioty. Mówi na głos jakie 

skarby znalazł w wodzie. 

 

ZADANIE 3.Wakacyjna 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 zowie? 

(WAKACJE) 

 

ZADANIE 4. „Czym jedziemy na wakacje” – zagadki 

"Żelazną szosą, koła go niosą, czerwone światło zatrzyma go łatwo" (pociąg); 

" Chodź nóg nie posiada, szybko pędzi szosą, bo go po tej szosie cztery koła 

niosą" (samochód); 

"Nie jest ptakiem, a ma skrzydła, możesz się nim w podróż wybrać" ( samolot); 

"Pod dowództwem kapitana, płynie po morzach i oceanach" (statek); 

 

 

ZADANIE 5. „Góry albo morze” – zabawa ruchowa 

Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na hasło W góry! dziecko naśladuje 

marsz po górach lub wspinaczkę (wysoko unosi kolana i wyciąga ręce w górę). 

Na hasło: Nad morze! Dziecko naśladuje ruchy pływania. 

 

 



ZADANIE 6. Letnie opowieści- zabawy w wodzie M. Szczęsna 

 

 



Rodzic/ opiekun czyta dziecku wiersz, następnie rozmawia na jego temat 

zadając dziecku pytania: 

- Dokąd pojechała Ada? 

- Co tam robiła? 

- Co się stało, gdy chłopaki ochlapali Adę? 

- Na wodę, która jest w jeziorze, mówimy, że jest słodka. Gdzie jeszcze jest 

słodka woda? 

- Gdzie jest słona woda? 

- W co jeszcze bawiły się dzieci na Mazurach? 

- O czym należy pamiętać gdy bawimy się w wodzie? 

 

ZADANIE 7. „Jedziemy na wakacje”- zabawa ruchowo-

naśladowcza. 

- Jedziemy na rowerze- leżenie na plecach z naśladowaniem jazdy na rowerze; 

- Lecimy samolotem- bieg z rozłożonymi rękami  z uginaniem kolan; 

- Płyniemy statkiem- powolny chód z naśladowaniem syreny statku (uuu); 

- Jedziemy pociągiem- ręce ugięte w łokciach, zataczają koła, naśladowanie 

sygnału pociągu; 

  

 

ZADANIE 8. Tęcza- eksperyment 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

 

 

ZADANIE 9. Przykładowe prace plastyczne 

-statek 



 

-motyl 

 

- latawiec 



 

 

 

  

ZADANIE 10. Karty pracy 



 

 

 







 



 




