
   

 
 

W przedostatnim tygodniu czerwca zapraszamy  

RODZICÓW I DZIECI do dalszej zabawy pod hasłem  

„Wakacje tuŜ, tuŜ".  

 

                                                     Nasze propozycje: 

     PONIEDZIAŁEK – 15.06.2020 
 
     I 1. Gimnastyka poranna.      
     Pomoce: dwa klocki w kolorze zielonym i czerwonym. 
     
 * " PodróŜ samochodem" . 
       Dziecko jest "samochodem". Gdy rodzic uniesie zielony klocek, "samochód" jedzie (dziecko 
porusza się w róŜnych kierunkach w pomieszczeniu). Gdy rodzic uniesie czerwony klocek, 
"samochód" wjeŜdŜa do garaŜu (dziecko zatrzymuje się w miejscu). Zabawę powtarzamy kilka 
razy. 
   
   * " Samolot" . 
Dziecko biega w pomieszczeniu z rozpostartymi ramionami, naśladując lot samolotu. Na sygnał 
rodzica, dziecko zatrzymuje się i kuca - "ląduje". Zabawę powtarzamy kilka razy. 
   
   * " Rowerek" .  
Dziecko kładzie się na plecach i unosi nogi. Porusza nimi w górze, naśladując pedałowanie na 
rowerze. 
     
 * " Spływ kajakiem" .   
Rodzic siada naprzeciwko dziecka tak, aby ich stopy się stykały. Trzymając się za ręce, przechylają 
się: raz do przodu, raz do tyłu. 
    
  * " Na szlaku" . 
 Dziecko maszeruje, cicho stawiając stopy. Wdycha powietrze nosem, jednocześnie unosząc 
ramiona, wydycha powietrze ustami, opuszczając ramiona.  
 
    2. "Wakacje tuŜ, tuŜ" - przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce.  
Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych podróŜy.  
 
 
Dziecko wraz z rodzicem przegląda przewodniki dla 
podróŜnych, mapy i albumy o Polsce. Rodzic zwraca 
uwagę na symbole znajdujące się na mapie (jeziora, szlaki, 
oznaczenia miast, terenów zielonych itd. Wyszukuje z 
dzieckiem najciekawsze miejsca w Polsce, które warto 
odwiedzić podczas wakacyjnych podróŜy. Odczytuje opisy 
dotyczące tych miejsc. 
 

KRASNOLUDKI 



Letnie wakacje 
 
        Kiedy są wakacje                       Popatrz - 
        I nie pada deszcz,                      Rozwiały się chmury, 
        MoŜesz gdzieś wyjechać,          Baw się 
        Jeśli tylko chcesz.                     i nie bądź ponury! 

        Kiedy są wakacje -                  Morze - 
        Morze, góry, las,                      Muszelki i piasek, 
        Gdzie tylko się znajdziesz,       Góry 
        Miło spędzisz czas.                  Lub łąka za lasem, 

        Latem                                        Warmia - 
        Złociste promienie                    Czekają jeziora, 
        Słońca                                       Lato - 
        Padają na ziemię,                      JuŜ wyjechać pora!  

 
II 1. " Letnie wakacje" - słuchanie wiersza L.Łącz.    
 

        
 
 
 

 
 
 
 
 

 Rozmowa na temat wiersza: 
        - O jakiej porze roku wyjeŜdŜa się na wakacje? 
        - Co moŜna robić, kiedy są wakacje?      
        - Gdzie moŜna spędzić wakacje?  
 
        Ćwiczenie oddechowe "Drzemka na łące".  
 Dziecko kładzie się na plecach. Kładzie na brzuchu swoje dłonie. Wykonuje powolny wdech – 
równocześnie nosem i ustami - tak aby poczuć unoszące się dłonie. Następnie wykonuje powolny 
wydech, starając się wyczuć, jak dłonie się obniŜają. 
        KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 66. 
 
      2."Wakacyjna wyprawa" - praca plastyczna.   
        Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, farby akwarelowe, pędzel, 
pojemnik z wodą. 
Dziecko maluje na temat: "Wakacyjna wyprawa". WyraŜa w pracy 
swoje spostrzeŜenia i wyobraŜenia związane z latem i wakacjami. 
Podczas pracy rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, co właśnie maluje. 
Zachęca dziecko do rozplanowania na kartce wybranych przez siebie 
elementów krajobrazu i wykorzystania całej powierzchni kartki. 
         

Zabawa "Nad strumykiem".  
Dziecko z pomocą rodzica gniecie arkusze gazety, formuje z nich kule, a następnie rozkłada je w 
pomieszczeniu. Dziecko biega między kulami. Na odgłos klaśnięcia przeskakuje nad kulami 
(strumyk). Zabawę powtarzamy kilka razy. 
  
    III Rozmowa na temat "Gdzie chciałbym (chciałabym) spędzić wakacje?" .     
         Dziecko wypowiada się na temat wakacji (gdzie najlepiej je spędzić i dlaczego). 

         Zabawa "Na plaŜy".  
Dziecko naśladuje czynności, które moŜna wykonywać na plaŜy, na hasło - podanie nazwy 
czynności przez rodzica (opalanie się, pływanie, budowanie z piasku, lizanie lodów...). 



 
KARTA PRACY 

Obejrzyj obrazki. W ka Ŝdym szeregu skreśl obrazek, który nie pasuje do 
pozostałych. 
 

 

 
 

Obejrzyj zdj ęcia. Które z nich nie pasują do pozostałych? Dlaczego?  
 
 
 
 



 

     WTOREK– 16.06.2020 
 
     I " Wakacyjne podróŜe" - oglądanie kartek pocztowych o tematyce wakacyjnej.  
       Pomoce: pocztówki przedstawiające róŜne miejsca letniego wypoczynku. 
Rodzic przypomina dziecku o zwyczaju wysyłania pocztówek z wakacji. Dziecko układa na 
dywanie pocztówki. Ogląda je i segreguje ze względu na miejsce letniego wypoczynku. Rodzic 
odczytuje zapisane na pocztówkach pozdrowienia. Następnie dziecko wskazuje  
i nazywa przedmioty charakterystyczne dla tych miejsc, np. morze - muszla, Ŝaglówka, plaŜa. 
 
       Zabawa rozwijająca spostrzegawczość - " O jakim miejscu mówię?".  
Rodzic miesza pocztówki wykorzystywane w poprzedniej zabawie. Opisuje jedną z nich. Dziecko 
odnajduje odpowiednią pocztówkę i nazywa miejsce letniego wypoczynku. 
      
  Zabawa "Wakacyjny pociąg".  
Dziecko maszeruje w róŜnych kierunkach. Na hasło rodzica: "Pociąg", dziecko naśladuje jazdę 
pociągiem. Na hasło: "Samolot", dziecko wyciąga ręce na boki i naśladuje lot samolotem. Na hasło: 
"Statek", dziecko przechodzi do siadu na dywanie. Nogi ma wyciągnięte przed siebie - "fale kołyszą 
statkiem", dziecko przechyla się w dowolnych kierunkach. 
 
    II 1. " Bursztynek" - słuchanie opowiadania M.Strękowskiej - Zaremby. 
        Pomoce: ksiąŜka - 5-latki (s.84-87). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiedy zbliŜają się wakacje, wszyscy się cieszą, a najbardziej słońce. KaŜdego ranka budzi się coraz  
 wcześniej i świeci radośniej. Ledwie wstanie, zagląda w okna i zachęca do zabawy. Niewątpliwie  
z tego właśnie powodu dzieci w przedszkolu Olka i Ady bardzo nieuwaŜnie słuchały bajki, którą 
czytała im pani. 
 - Widzę, Ŝe nie moŜecie się doczekać wakacji - powiedziała pani, zamykając ksiąŜkę. 
 - Nie moŜemy! - przyznał Marek. - Tata obiecał, Ŝe w tym roku pojedziemy w góry, bo rok temu 
byliśmy nad morzem i spiekłem się na słońcu. Wyglądałem jak spalony naleśnik. Ledwie przeŜyłem - 
dodał z dumą.  
Marek oczywiście przesadził. Dzieci pamiętały, Ŝe przywiózł z wakacji ładną opaleniznę. Na pewno 
nie przypominał spalonego naleśnika. 



 - Ja przywiozłam znad morza muszlę, w której coś szumi - przypomniała Jola. 
 - Co szumi? Wiatraczek? - zainteresował się Olek. 
- Nie wiem, nie sprawdzałam. 
 Pani wyjaśniła, Ŝe w muszli szumi morze, ale nie wszyscy w to uwierzyli. PrzecieŜ niemoŜliwe, Ŝeby 
morze zmieściło się w jednej muszelce. 
 - A ja znalazłam na plaŜy bursztyn z zatopionym komarem. Noszę go ze sobą od powrotu z wakacji 
- powiedziała Ola i pokazała dzieciom Ŝółty, przezroczysty bursztynek z nieruchomym komarem w 
środku. Wydawało się, Ŝe śpi w lśniącej, bursztynowej bańce jak śpiąca królewna w królewskim 
łoŜu. "Jak on wszedł do środka?" - zastanawiał się Olek. 
Przypomniał sobie o komarze zatopionym w bursztynie dopiero po powrocie do domu.  
W przedszkolu tyle się działo, Ŝe nie zdąŜył porozmawiać o nim z Olą. 
 - Pytasz, jak komar znalazł się w środku? - tata przerwał pracę nad projektem hali dworca 
kolejowego. 
- To wyjątkowo ciekawa historia. Brzmi jak bajka, ale jest najprawdziwszą prawdą.  
Do pokoju przybiegła Ada. 
 - Ja teŜ chcę posłuchać bajki - Ada połoŜyła się na kanapie. 
 - Tata mówi, Ŝe to prawda, nie bajka - sprostował Olek. 
- To chcę posłuchać nie bajki - upierała się Ada. 
- Drogie dzieci, proszę o głos - przerwał spór tata. - Było to bardzo dawno temu, przed milionami 
lat. Nad Morzem Bałtyckim szumiały gęste lasy. Szuuu, szuuu, szuuu...Wiatr od morza kołysał 
gałęziami pradawnych sosen i wysokich paproci. Pewnego słonecznego dnia mały komar usiadł na 
pniu drzewa. Sądzę, Ŝe chciał chwilę odpocząć i lecieć dalej. Niestety, wpadł w pułapkę. Z pęknięcia 
na pniu wypłynęła gęsta, lepka Ŝywica. CięŜka kropla spłynęła na naszego komarka i oblepiła go 
dookoła. Dostał się w sam środek kleistej kropli, która zastygła i stwardniała. Pewnego razu sztorm 
powalił nadbrzeŜne drzewa. Kropla, chlup!, wpadła do Bałtyku. Morska woda chłodziła ją i 
obmywała, aŜ któregoś dnia wyrzuciła na plaŜę. Znalazła ją Ola z przedszkola i zawołała: "Hura! 
Znalazłam bursztyn!". Zabrała go do domu, Ŝeby pokazać w przedszkolu. W środku jej bursztynu 
mały komar śpi głębokim snem i cieszy oczy. 
Do pracowni zajrzała mama. To co zobaczyła, nie ucieszyło jej oczu. Ada smacznie spała, zwinięta 
w kłębek. 
 - Dlaczego uśpiliście Adę? Wyśpi się w dzień, a potem w nocy będzie rozrabiała. 
Jakoś nie mogła uwierzyć w to, Ŝe nikt Ady nie usypiał, ani w to, Ŝe zaraziła się snem od komara 
sprzed milionów lat.  
        

                               



 
Rozmowa na temat opowiadania:  

        - O czym rozmawiały dzieci w grupie? 
        - Co zdarzyło się rok temu na wakacjach? 

        Zabawa "Jaka jest woda?".  
Dziecko naśladuje sprawdzanie, na zmianę, prawą i lewą nogą temperatury "wody w morzu", 
uderzając palcami stopy przed sobą, a potem szybko dostawia nogę do drugiej nogi. 
 
       2. Gimnastyka dla smyka 
 
W tym tygodniu zapraszamy Was do „skakania w gumę”. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NeoQmE5dzYw 
 
 
      III " Widokówki z wakacji" - wykonanie kartki z pozdrowieniami . Utrwalanie własnego 
adresu zamieszkania. 
          Pomoce: biała kartka w formacie kartki pocztowej, kredki, mazaki. 
 Rodzic poznaje dziecko ze zwyczajem przesyłania sobie pocztówek z miejsc letniego wypoczynku. 
 Dziecko ozdabia kartkę według własnego pomysłu. Podaje rodzicowi treść pozdrowień. Rodzic 
zapisuje adres nadawcy (dziecko podaje własny adres zamieszkania). 
         

   
Ćwiczenie oddechowe "Pojazdy" . 

Dziecko dmuchając, przesuwa po stole "pojazdy" z bibuły (chwyta je, aby nie spadły ze stołu).  
Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
      

  ŚRODA– 17.06.2020 
 
 
       I " Połącz kropki i pokoloruj" - zabawy grafomotoryczne. 
       Pomoce: kartka z wykropkowanym konturem przedstawiającym np. piłkę, namiot itp., kredki. 
Dziecko łączy kropki i nazywa przedstawiony przedmiot. Koloruje kontury rysunku. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zabawa "Wbiegamy do wody".  

Dziecko biega do przodu i do tyłu z wysokim unoszeniem kolan. 
 



 
 
       II 1. Zabawa dydaktyczna "Czym pojedziemy na wakacje?" . 
       Dziecko rozwiązuje zagadki o róŜnych środkach lokomocji: Po rozwiązaniu zagadek, dziecko 
określa czy danym środkiem lokomocji moŜna pojechać na wakacje. 

   - Czym jeszcze moŜna pojechać na wakacje?   
       Dziecko dzieli na sylaby nazwy środków lokomocji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pływa jak ryba,       
lecz się od niej róŜni. 
Brak mu ogona  
Pływają nim podróŜni. 
(statek) 

Od przystanku do przystanku 
 kursuje po szynach 
i przewozi w mieście ludzi 
czy lato czy zima. (tramwaj) 

Kto jeszcze oprócz ptaków 
lata na podniebnym szlaku? 
(samolot) 

Nad morze, w góry czy nad rzeczkę 
chętnie zawiezie kaŜdą wycieczkę. 
(autokar) 

Po torze pędzi z daleka, 
bo tłum podróŜnych 
na stacji czeka. (pociąg)    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Zabawy dźwiękonaśladowcze - naśladowanie odgłosów wybranych pojazdów. 
       Rodzic naśladuje odgłosy pojazdów, a dziecko je powtarza i podaje nazwę pojazdu, np.: 
       - dzeń, dzeń, dzeń (rower) 
       - brum, brum, brum (samochód osobowy) 
       - puff, puff, puff (pociąg) 
       - ssyyyyyyyy...(samolot)  
       - bach, bach, bach (autobus). 

       KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 67, 68. 

       
 2. Zabawy przy piosence      https://www.youtube.com/watch?v=CkXSdjgvaAk 
 

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rozmowa o piosence:  

   - Czym najlepiej podróŜuje się w wakacje? 
  - Jak naleŜy przygotować się do jazdy rowerem? 
             Dowolne zabawy przy piosence. 

MoŜna wtedy jechać na nim, 
kiedy kręci się nogami.  
(rower) 

                       " Wakacje z rowerem” 
 
           1. Najwspanialej, powiem szczerze, 
               podróŜować na rowerze. 
               Gdy wakacji czas nastaje, 
               wcale z nim się nie rozstaję, nie rozstaję.    

            Ref. Swym rowerem ruszam w drogę, 
                   znam przepisy, juŜ drogowe. 
                   Powiem więcej, znam dokładnie,  
                   takŜe mnie z nich, nikt nie zagnie. 

            2. JuŜ zakładam dętki nowe,  
               sprawny musi być mój rower. 
               Sprawdzam jeszcze dzwonek, lampki, 
               jak najmocniej wiąŜę trampki, wiąŜę trampki.              
 
            3. Ochraniacze mam na nóŜkach, 
                osłonięta kaskiem główka. 
                Są odblaski na plecaku, 
                a w bidonie smaczny napój, smaczny napój. 



KARTA PRACY 
 

Pokoloruj rysunki wiaderek i łopatek wg podanego wzoru. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwij kolory wiaderek. Pozostałe rysunki pokoloruj na taki kolor, jaki maj ą 
niebo, słońce, pomidor. 

 



          III " Wakacyjne pocztówki" - samodzielne wykonywanie i składanie puzzli. 
              Pomoce: jedna pocztówka, mazaki, noŜyczki, klej, 
biała kartka.  
   
Dziecko z pomocą rodzica rysuje mazakami na pocztówce 
linie. Rozcina pocztówkę wzdłuŜ linii. 
  Układa pocztówkę pociętą na elementy w całość. Następnie 
nakleja elementy pocztówki na kartkę. 

              " Zabawa w echo"  
Dziecko powtarza za rodzicem zdania z odpowiednim 
natęŜeniem głosu (cicho, głosem umiarkowanym, głośno). 
              - Nadeszły wakacje. 
              - Wędrujemy górskim szlakiem. 
              - Kąpiemy się w morzu. 
              - Pływamy kajakiem. 

 

     CZWARTEK– 18.06.2020 
 
     I " Ubrania na letni wypoczynek" - zabawa obrazkami. 
     Pomoce: magazyny i gazetki reklamowe z modą letnią, noŜyczki, kartka, klej. 
Dziecko wspólnie z rodzicem ogląda magazyny i gazetki reklamowe z modą letnią. Rodzic 
wymienia nazwy części garderoby. Dziecko wskazuje elementy stroju, o których mówi rodzic. 
Następnie dziecko wycina poszczególne części garderoby i nakleja je na kartkę.  
     
 Zabawa "Jazda na rowerze".  
 Dziecko leŜy na plecach i naśladuje pedałowanie, powtarzając za rodzicem rymowankę: 
      

    
 
 
 
 
 
 
  II 1. Zabawa " Figury geometryczne" - zaj ęcia matematyczne.  
     Pomoce: dwie kartki formatu A4 (z jednej strony kartka jest czysta, z 
drugiej są narysowane dwie linie poziome), zestaw małych i duŜych figur 
geometrycznych (prostokątów, kół, trójkątów i kwadratów), wyciętych z 
kolorowego papieru.  
      
Dziecko otrzymuje kartkę formatu A4 (z jednej strony kartka 
czysta, z drugiej są narysowane dwie linie poziome, które będą 
wyznaczały granice szlaczka), zestaw małych  
i duŜych figur geometrycznych (prostokątów, kół, trójkątów i 
kwadratów), wyciętych z kolorowego papieru.  
Rodzic prosi dziecko o nazwanie wskazanej przez niego figury. 
Dziecko opisuje figurę, wymieniając jej cechy: wielkość, kolor 
kształt, np. mały czerwony trójkąt. Podobnie postępuje  
z pozostałymi figurami. 

      Rymowanka 
    Jedzie rowerek, jedzie, 
     raz, dwa, trzy. 
     Kto na rowerku siedzi? 
     Raz, dwa, trzy. 
     Na rowerku jadę ja! 
     Raz i dwa! Raz i dwa! 



     
 Zabawa "Projektowanie rabatki kwiatowej". Układanie szlaczka.  
     Pomoce: z poprzedniej zabawy. 
 
Rodzic proponuje dziecku zabawę w projektowanie 
ogrodu. Prosi o przygotowanie figur - 
posegregowanie ich. Nadaje figurom nazwy 
kwiatów, np. koło to słonecznik, trójk ąt to róŜa, 
kwadrat  to dalia, prostokąt to piwonia.  
Na kartce, na pierwszej linii, układa szlaczek 
złoŜony z trójkątów małych i duŜych. Trójkąty 
dowolnie przesuwa, obraca nimi, układa je 
naprzemiennie, np. raz wierzchołkiem do góry, raz 
do dołu. Nadaje trójkątom nazwy kwiatów. Mówi: 
np.: "Na mojej rabatce wyrosły małe czerwone róŜe 
i wielkie czerwone róŜe". Dziecko przygląda się 
układowi figur i odtwarza go na swojej kartce, zachowując zaobserwowane prawidłowości. Rodzic 
sprawdza poprawność wykonania zadania, po czym prosi o zdjęcie figur i odłoŜenie ich na bok. 
Następnie dziecko wybiera dowolne figury, nadaje im nazwy kwiatów i układa kolejny szlaczek. 
Teraz rodzic odwzorowuje szlaczek, po czym ponownie prosi o zdjęcie figur i odłoŜenie ich na bok. 
Rodzic zachęca dziecko do ułoŜenia własnej rabatki. Dziecko układa figury. Rodzic chwali dziecko 
za pomysłowość, prosi o wymienienie nazw kwiatów, nazw uŜytych figur i liczbę wykorzystanych 
figur. 
   
    
  Zabawa "Kwiaty rosną - kwiaty więdną".  
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na hasło: "kwiaty rosną" - dziecko wspina się na palcach i 
podnosi w górę ręce, na hasło: "kwiaty więdną" - powoli przechodzi do przysiadu. Zabawę 
powtarzamy kilka razy. 

 
     2. Zapoznanie z treścią wiersza Z.Beszczyńskiej " Wakacyjne rady" .  
          

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
 

" Wakacyjne rady"  
 
          Głowa nie jest od parady                  Urządzimy grzybobranie. 
         i słuŜyć ci musi dalej.                      Jaka rada stąd wynika? 
         Dbaj więc o nią i osłaniaj,             Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 
         kiedy słońce pali.                            nie wkładaj go do koszyka. 

         Gdy huczą grzmoty,                        Coś tam pełznie w trawie.   
         szumi ulewa,                                   WąŜ? A moŜe Ŝmija?  
         nie chroń się nigdy                        I węŜa, i Ŝmiję 
         pod wysokie drzewa.                     z daleka omijaj. 

         Płynie w rzeczce woda,                 Gdy w lesie, w polu, czy za domem 
         chłodna, bystra, czysta.                wykopiesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały, 
         Tylko przy dorosłych                     nie dotykaj go! 
         z kąpieli korzystaj!                        Daj znać dorosłym! 
                                                             Śmierć niosą groźne niewypały!    
 



 
Rozmowa na temat wiersza 
- Jakie wakacyjne rady znalazły się w wierszu? 
- Dlaczego naleŜy osłaniać głowę przed słońcem? 
- Dlaczego nie wolno w czasie burzy chować się pod   
    wysokie drzewa?  
- Dlaczego wolno się kąpać tylko w obecności osób dorosłych? 
- Dlaczego nie wolno zbierać grzybów, których się nie zna? 
- Dlaczego naleŜy unikać kontaktów z węŜem lub Ŝmiją? 
- Dlaczego nie wolno bawić się nieznanymi przedmiotami? 
     
  Zabawa "Owady".   
Dziecko naśladuje ruchy owadów, których nazwy podaje nauczyciel, np.: "motyl, mrówka, 
pszczoła..." 
 
     III " Znam te figury" - wyszukiwanie przedmiotów w kształcie znanych figur 
geometrycznych. 
Dziecko wyszukuje w pomieszczeniu przedmiotów w kształcie znanych figur geometrycznych.  
Określa, których przedmiotów w kształcie danych figur w pomieszczeniu występuje najwięcej. 

    Zabawa "Do tyłu".  
Dziecko maszeruje po kole. Na hasło: "Jeden, dwa, trzy, cztery lub pięć", wykonuje odpowiednią 
liczbę kroków do tyłu, po czym maszeruje dalej po kole. 
    

  PIĄTEK– 19.06.2020 
 
  
    I Zabawa " Prawda? Fałsz?".  
Dziecko słucha zdań. JeŜeli uzna, Ŝe jest prawdziwe, to na chwilę wstaje, a jeŜeli nie - to siedzi bez 
ruchu. 
     Prawda to czy plotka? 
     - W czerwcu rozpoczynają się wakacje? 
     - W lesie dojrzewają truskawki? 
     - Po mieście chodzą kaczki? 
     - Skoszona trawa to siano? 
     - Na listkach jest rosa rano? 
     - Motyle to takie kwiatki? 
     - Biedronki mają na pancerzu łatki? 
        
     II 1. " Lato i letnie zabawy" - rozwi ązywanie zagadek.  
     

 

 

 

 

 

Co to za pora roku, gdy 
słonko mocno świeci, 
a na wakacje w róŜne strony  
wyjeŜdŜają dzieci? (lato)  



 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy wiatr jest na dworze, on 
unosi się w górze. 
Biegniesz z nim po trawie  
 i trzymasz na sznurze. (latawiec) 

Plastikowe, kolorowe, 
rybki, gwiazdki, kaczki, misie. 
W piaskownicy jest ich duŜo,     
kaŜda przydać moŜe ci się. 
(foremki do piasku)  

 Zimne, słodkie i pachnące, 
jemy latem w dni gorące. 
(lody) 

Widzisz je we dnie, 
nie widzisz w nocy.    
Zimą grzeje słabo, 
latem z całej mocy. 
(słońce) 

Kolorowa kula, 
trzeba ją nadmuchać, 
by przez całe lato 
turlać ją i rzucać. (piłka) 



 
 
  Zabawa "Przyszło lato".  
Dziecko maszeruje do przodu, recytując i wyklaskując pierwszą część rymowanki. Następnie 
maszeruje do tyłu recytując i wyklaskując pozostałą część rymowanki. Zabawę powtarzamy: 
głośno, cicho, w szybkim tempie, w wolnym tempie.  
  

 

 

 

 

2. "Moje wakacje" - praca plastyczna.  
     Pomoce: biała kartka, kredki. 
     Dziecko rysuje kredkami, co chciałoby robić na wakacjach.  

  
 
   Zabawa "Znajdź ten sam kolor".  
Dziecko losuje klocek w określonym kolorze. Zadaniem dziecka jest odnalezienie w pomieszczeniu 
w jak najkrótszym czasie, jak najwięcej przedmiotów w kolorze klocka. Zabawę powtarzamy kilka 
razy. 
     
III Sprawne paluszki - zabawy z plasteliną.  
Dziecko lepi małe kulki z plasteliny i wykorzystuje je 
 do łączenia wykałaczek. Buduje dowolne konstrukcje 
 i mówi o nich. 
    
 
 
 
 Zabawa "Wakacyjna wyprawa".  
    Dziecko wykonuje ruchy wraz z rodzicem: 

   . 

 
 

                 
                                     Pozdrawiamy i Ŝyczymy wspanialej zabawy 

     
    Jesteś ty, jestem ja -                                 Dziecko wskazuje na rodzica, następnie na siebie, 
    w świat idziemy raz i dwa.                       zataczają rękami duŜe koło, 
    Tup, tup, tup, tralala,                               trzy razy tupią, trzy razy klaszczą, 
    niech ta podróŜ wiecznie trwa.                 wykonują obrót wokół siebie 

Rymowanka: 
     Jas - kó - łecz – ka  w  lo - cie 

     kreś - li  du - Ŝe  ko - ła. 

     Gniaz - do  swe  szy - ku - je. 

     - Przy – szło  la - to!  - wo - ła. 


