
Czerwiec, tydzień 4 Wakacje, wakacje... 

Dzień 1 Rodzinne wakacje 

 

 

Bajki po polsku | Pójdziemy na wakacje | Całe Odcinki | Przygody Rozi 

https://www.youtube.com/watch?v=Iae2lJ6za9o 

 
Kolorowe kwiaty z Play-Doh | zabawa z ciastoliną dla najmłodszych 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Iae2lJ6za9o
https://www.youtube.com/watch?v=cdNjKbAcsLg


 

 

 

 

  Zabawa z muszelkami z makaronu jest twórcza i wspierająca rozwój małej motoryki, ale jak 

dodamy do tego wodę na przykład z hydrożelem, to zabawa będzie niezapomniana. Takie 

proste plastyczne zabawy dla dzieci w przedszkolu lub domu pozwalają odrywać zupełnie 

nowe techniki plastyczne. 

 



 Wszelkie zabawy klamerkami doskonale usprawniają chwyt, wzmacniają uścisk dłoni i 

trenują małą motorykę czyli manualność dziecka, która jest niezbędna w dalszym etapie 

rozwoju i przy nauce pisania w szkole.  
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Czerwiec, tydzień 4 Wakacje, wakacje... 

Dzień 2 Bawimy się i uczymy 

 

 
 

Kubuś - Wakacje - bajka dla dzieci    https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E


Latająca Bila wykonana z dwóch plastikowych butelek to doskonała zabawa integracyjna, 

ponadto świetnie rozwijająca koordynację. 

 

 

 

 

 

 



Czerwiec, tydzień 4 Wakacje, wakacje... 

Dzień 3 Pomysły na wakacje... 

Bezpieczne wakacje       https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

 

 

Do tej zabawy potrzebujesz kilka ulubionych zabawek, kartkę, kredkę lub pisak i dużo słońca! 

To niezwykle twórcza zabawa pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i twórczość. Z pewnością 

zaciekawi każdego malucha, a przy okazji pozwoli na odrobinę obserwacji. 

 

 
 

 

 

 

Świnka Peppa - #03 Lecimy na wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=0yxMM5w_5xI 
 

 

Skarby w ryżu 

Napełnij pojemnik ryżem lub kaszą i ukryj w nim różne przedmioty. Zadaniem dziecka jest 

wyciągnięcie zabawek z pudełka. 

 

Naleśnik 

Rozłóż koc na podłodze, dziecko ułóż na brzegu. Turlaj je w kierunku drugiego brzegu, 

ciasno zawijając w koc, mówiąc, że zawijasz naleśnika. Następnie, jeżeli dziecko jest 

zadowolone, udawaj że kroisz, posypujesz cynamonem lub zjadasz naleśnika, delikatnie 

masując zawinięte dziecko rękami. Zadaniem dziecka jest samodzielne rozwinięcie się. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=0yxMM5w_5xI


Czerwiec, tydzień 4 Wakacje, wakacje... 

Dzień 4  Wspólne zabawy 

Zabawy z zakrętkami – doskonalenie motoryki małej 
  

Zabawa prosta w przeprowadzeniu, a daje ogromne możliwości modyfikacji w zależności od 

potrzeb dziecka! 

  

Wersja pierwsza: umieszczenie zakrętek w kubeczkach lub miseczkach za pomocą klamerek 

do prania. Zadanie można wykonywać na czas i zrobić z tego wyścigi z rodzicem lub 

rodzeństwem. 

 

Ważne: Aby pracować nad obustronną koordynacją ruchową, można prosić dziecko, aby 

wzięło po klamerce do obu rąk i zbierało zakrętkę raz jedną, a raz drugą ręką lub dwiema 

rękami jednocześnie. 

 

   

 

Jak dodatkowo pracować nad percepcją słuchową? Prezentujemy dziecku dwa dźwięki, np. 

 

- klaskanie – oznacza, że zbieramy nakrętkę prawą ręką. Tyle razy, ile klaśniemy, tyle 

zakrętek zbiera dziecko. Klaszczemy poza zasięgiem wzroku dziecka (pod stołem, za swoimi 

plecami lub dziecko zamyka w tym czasie oczy). 

 

- stukanie ołówka o stół – zbieramy nakrętkę lewą ręką. Zbieramy tyle zakrętek, ile stuknięć. 

Stukamy poza zasięgiem wzroku dziecka. 

 

Stuknięcia i klaśnięcia możemy wymieszać, np. jedno klaśnięcie, dwa stuknięcia, jedno 

klaśnięcie – oznaczają: jedna zakrętka zebrana prawą ręką, dwie lewą, jedna prawą. 

słuchanie piosenki    IDĄ WAKACJE Majka Jeżowska / fan made clip / 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E


 

Lubisz grać w piłkę? Rysuj po śladach, a następnie pokoloruj wg uznania. 

 

Bujanie 

  

Rodzice  łapią się za ręce i splatają je tak, by powstał „hamak”. Kładziecie na nim dziecko w 

pozycji horyzontalnej. Musicie stać dostatecznie blisko, aby delikatnie naciskać ciałem na 

dziecko. Bujajcie dziecko do przodu i do tyłu tak, aby najpierw głowa dziecka była wyżej niż 

stopy, a potem odwrotnie.  Podczas bujania możecie rytmicznie śpiewać wybraną piosenkę. 

Cel: połączenie impulsów pobudzających zmysł równowagi,  propriocepcję (czucie głębokie 

ciała) oraz bodźców słuchowych. 

 

 

Utrzymywanie poduszki 
  

Potrzebne przedmioty: mała poduszka i rzecz, która się nie stłucze (np. książka, teczka, 

ręcznik); 

 



Sposób zabawy: 

- dziecko trzyma poduszkę na głowie i idzie po linii prostej; 

- dziecko trzyma poduszkę na głowie i idzie po linii prostej na palcach; 

- dziecko idzie po linii prostej z poduszką na głowie, trzymając w rękach nietłukący się 

przedmiot. 

 

Cele zabawy: 

- planowanie motoryczne- utrzymywanie poduszki na głowie wymaga koordynacji ciała i 

przyjęcia odpowiedniej pozycji; na dodatek ćwiczenie wymaga koordynacji ciała w 

dynamice. 

- integacja zmysłu wzrokowego i proprioceptywnego (inaczej czucia głębokiego) w celu 

zachowania równowagi 

 

Czerwiec, tydzień 4 Wakacje, wakacje... 

Dzień 5  Na wakacje już czas 

 

 



Słuchanie piosenki    #spiewajacebrzdace #śpiewającebrzdące #brzdace 

Śpiewające Brzdące - Wakacje z rowerem - Piosenki dla dzieci 

 

Zabawa ze szczoteczką do zębów – zabawa zapachowa 

 

Potrzebne przedmioty: szczoteczka do zębów, pasta do zębów, blacha do ciast, woda 

 

Przebieg zabawy: Dziecko wyciska trochę pasty na blachę i miesza ją z odrobiną wody za 

pomocą szczoteczki. Zadaniem dziecka jest wyszorowanie blachy pastą do zębów. 

Dziecko może też czyścić pastą wybrane plastikowe zabawki (np. myć im zęby lub zrobić 

myjnie samochodzikom). 

 

Jeśli dziecko odczuwa silną potrzebę wąchania różnych zapachów, użyjcie różnych rodzajów 

past, np. o smaku miętowym, gumy do żucia i owocowym. Niech dziecko wącha pastę 

podczas zabawy (uważamy, żeby nie podsuwało jej zbyt blisko nosa). 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23spiewajacebrzdace
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C5%9Bpiewaj%C4%85cebrzd%C4%85ce
https://www.youtube.com/results?search_query=%23brzdace


Malowanie na folii – zabawa pobudzająca kreatywność i zmysł wzroku 

  

Przygotowanie tej zabawy, która zafascynuje dziecko na długo (a Wam da chwilę 

wytchnienia), zajmie Wam tylko dwie minutki. Przezroczystą folię spożywczą można 

rozwinąć pomiędzy nogami stołu lub krzesła lub przykleić ją do okna. Dziecko może 

malować po niej pędzlem lub palcami. Temat dowolny :) 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Kochane Dzieci! 

Wyjątkowo szybko minął nam ten nietypowy przedszkolny rok… Zaczyna się najpiękniejsza 

pora  – wakacje… To czas letnich kąpieli, słońca, długich spacerów i ciekawych przygód. 

Życzymy Wam, by  wakacje były bezpieczne, pełne wrażeń, nowych kolegów, miejsc i 

zabaw. A gdy już odpoczniecie – wracajcie do przedszkola roześmiane i opalone. Będę na 

Was czekać… 

Drodzy Rodzice! 

Dziękuję Wam za wspólnie spędzony rok i życzę, byście w tych letnich, wakacyjnych 

miesiącach znaleźli chwilę na rodzinny wypoczynek, na ulubioną aktywność, na realizowanie 

marzeń. Niech wakacje będą dla Was bezpieczne i  przede wszystkim zdrowe, niech Wam 

sprawią wielką frajdę! 

                                                                              Wychowawca "Maluszków" 

                                                                                                       Ewa Góral 

 

 

 


