
Propozycje zajęć z dziećmi w okresie 22.06 – 26.06. 

 

Temat kompleksowy:  Bezpieczne wakacje. 

 

1. Rozwiązywanie zagadki wprowadzającej w temat dnia. 
     Rodzic czyta zagadkę: 
 

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) 

 
2. Wysłuchanie wiersza: 

Rodzic czyta wiersz: 

 

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, wybranie przez dziecko ilustracji przedstawiających morze, góry, 

las, jezioro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 

3. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”. 

Rodzic opowiada dziecku: 

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 (dzieci naśladują ruch 

koszenia trawy – rodzic demonstruje). Po takiej wycieczce wracamy do domu, zdejmujemy 

ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i głęboko oddychamy. 

(w tle słychać szum fal https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI). 

 

4. „Smaki lata”- zabawa w rozpoznawanie smaków lata. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na czym będzie polegać zabawa. Aby dziecko nie podglądało 

należy przewiązać na oczy np. chustkę, powiedz że  zabawa będzie polegać na odgadywaniu 

smaków. 

Przygotuj wcześniej (tak aby dziecko tego nie widziało) np. truskawki, ogórki małosolne, 

rzodkiewkę, kalarepę, dla urozmaicenia może to być również woda z cukrem (słodki smak), 

woda z solą (sony smak), czekolada etc.  

Zachęć dziecko do tej zabawy, pozwól również zamienić się rolami 😊 niech dziecko 

wymyśli różne smaki, a rodzic je zgaduje. 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI


 

5.  „Gdzie jest lód?”- doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w 
przestrzeni, przy użyciu pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, pod, nad, w oraz ćwiczenie 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. 
 
Do wykonania zadania należy przygotować nożyczki, klej i wydrukowana karta pracy (w razie 
braku możliwości wydrukowania karty można przygotować z dzieckiem sklepik z lodami – 
wystarczy kartonik  np. po butach, ozdobić go, pokolorować, wyciąć okienko…a lody zrobić z 
plasteliny lub zastąpić je nawet klockami. Ważne aby dziecko podczas zabawy prawidłowo 
wykonywało polecenia). 
 
Jeśli dziecko ma kartę pracy wycina obrazki z lodami i umieszcza je pod dyktando rodzica w 
odpowiednim miejscu w stosunku do obrazka budki z lodami. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-psV0MvvUZZA/WZNK2NGlH5I/AAAAAAAAKlI/Jwa_7OuOyFA0FSTJoeFBkj5VTpWxhz-RwCEwYBhgL/s1600/karta%2Bpracy%2Blody.png


6. Zabawa matematyczna -  „Od najmniejszego do największego”. 

Razem z dzieckiem wybierzcie kilka przedmiotów z pokoju np. lalka/miś, klocek, piłka, pudełko 

z puzzlami, książka etc.  

Następnie poproś dziecko aby samodzielnie ułożyło przedmioty od największego do 

najmniejszego, aby pokazało co jest najmniejsze a co jest największe, aby policzyło ile 

przedmiotów zostało ułożonych. Zapytaj również który z kolei jest np. miś, klocek. 

 

7. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas wakacji:  

wysłuchanie wiersza „Wakacyjne rady” W. Bodalskiej: 

 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj 

kiedy słońce pali. 

 

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? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 

Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania podczas wakacji.  

Przypomnienie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997. 

 

 

 



8. Film „Bezpieczeństwo nad wodą”: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

9. „Uwaga światło” zabawa ruchowa. 

Dzieci reagują odpowiednio na kolory prezentowane przez rodzica. Czerwone światło – stój, 

zielone światło idź. Zmianę świateł oznajmia rodzic. Można również stworzyć pasy i 

przypomnieć dziecku zasady bezpiecznego przejścia przez drogę. 

 

10. Klasyfikacja zachowań na rzeczy dobre i złe - Bajka dla dzieci 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q 

 

11. Przykładowe prace plastyczne: 

Lody z płatków kosmetycznych: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=ZRqT7OFEM-Q


 

 

Tęcza 

 

 

12. Prace plastyczne z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym: 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.  Kolorowanki – lato i wakacje do pobrania ze strony: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-lato/


14. Ćwiczenia grafomotoryczne: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. Oglądanie bajki „Reksio ratownik”. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUJ2Hp8SVk 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RNUJ2Hp8SVk


16. Piosenka wakacyjna „Przyszło lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 

ref. Przyszło lato, przyszło lato 
Co Wy na to , co Wy na to? 
Ja wyjadę na Mazury, 
Ja nad morze, albo w góry. 
 
Wybuduje zamek z piasku 
A ja sobie gdzieś do lasku 
Pójdę z kimś, a może z nikim. 
Po prześliczne borowiki, 
Bo ja lubię zbierać grzyby. 
A ja wolę łowić ryby 
Z moim dziadkiem albo z tatą. 
Przez calutkie nawet lato. 
 
Ref. Przyszło lato, przyszło lato…. X2 
 
Ja pojadę na kajaki, 
Żeby obserwować ptaki. 
Będę kąpał się w jeziorze 
Ja na piasku się położę. 
Już od dawna o tym marzę, 
Że pojadę gdzieś na plażę, 
Do Szczecina lub gdzieś dalej 
Bo tam bardziej się opalę. 
 
Ref. Przyszło lato, przyszło lato…. X2 
 
Będę bawił się latawcem 
Będę hasać na huśtawce. 
Ja poleżę na hamaku 
I posłucham śpiewu ptaków. 
No bo latem wszystkie ptaki, 
Robią zawsze rwetes taki  
Że to właśnie dzięki ptakom 
Wszyscy wiemy że już lato. 
 
Ref. Przyszło lato, przyszło lato…. X2 
 
 

BEZPIECZNYCH WAKACJI !!! 😊 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI



