
Czerwiec, tydzień 2 Wakacyjne podróże  

 

Dzień 1 Podróż samolotem 

Piosenki dla dzieci - Niech żyją wakacje https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

 

Samodzielna aktywność poznawcza, oglądanie albumów, książek i czasopism dotyczących 

samolotów. Dzieci odnajdują w nich zdjęcia przedstawiające różnego rodzaju samoloty. 

R. zwraca uwagę na samoloty pasażerskie. Przedstawia zalety podróżowania samolotem. 

Zabawa ruchowa z elementem równowagi Samolot.  

Bębenek. Dzieci przy dźwiękach bębenka maszerują po sali w różnych kierunkach. Na hasło: 

Samolot! próbują stanąć na jednej nodze z ramionami wyciągniętymi w bok. Naśladują 

samolot przygotowujący się do startu. Dźwięk bębenka jest sygnałem do ponownego marszu. 

Słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Wakacyjne podróże 

Na wakacje czas! Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy od 

poprzedniego. Robiło się coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie samolotem. Lubiła 

bawić się starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem lądowała na 

maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach. Któregoś dnia tata z tajemniczą miną podszedł 

do dziewczynki. – Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie? – Oczywiście, że 

możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu? – Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To są 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


Włochy i tu chciałbym wylądować razem z tobą, Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą. – To 

wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku – zaśmiała się 

dziewczynka. – W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty 

na to? – Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu! – krzyknęła uradowana Ada. – To powiem ci 

w tajemnicy, że już kupiłem bilety. – Naprawdę?! – zapytała z niedowierzaniem 

dziewczynka. – Olek, słyszałeś, będziemy lądować na bucie! Naprawdę! Olek, podobnie jak 

jego siostra, nie mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną przyjechali na 

lotnisko. – Kochani – powiedział tata - lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić. Musimy 

się wzajemnie pilnować – dodał i popatrzył na dzieci. Rodzeństwo z zaciekawieniem 

rozglądało się po ogromnej, pełnej ludzi hali wylotów. – A kim są ci ludzie w mundurach? – 

zapytała Ada, ściskając Dinusia. – To kapitan i stewardesy – odpowiedziała mama. – Może 

będą z nami lecieć do Włoch. Zobaczymy. Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się 

wygodnie w samolocie. Początkowo dziewczynka odrobinę bała się hałasujących silników. – 

Startujemy! Nareszcie! – ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą chwilą wszystko 

robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu 

widać było ląd, a potem morze. Wreszcie samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe 

wakacje. Upalne dni dzieci spędzały w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. 

Wieczorami zaś zwiedzały piękne miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych 

i winorośli. Ada uwielbiała pozować do zdjęć – zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. 

Najbardziej spodobała się jej Fontanna Pszczół. – Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia? – 

zapytała dziewczynka i w tym momencie Dinuś wpadł prosto do wody. Na szczęście tata 

szybko wyłowił niesfornego pluszaka.  – Musisz go bardziej pilnować, córeczko – zaśmiał się 

tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony z kąpieli. – Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz 

zrobimy? Jeszcze się na mnie pogniewa – zasmuciła się Ada. – Nie martw się. Myślę, że 

poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej włoskiej pizzy! –powiedział dziadek. 

– Zrobiłem się naprawdę głodny. A wy? – I wskazał budynek, z którego unosił się świeży 

zapach ziół i ciasta. – W końcu jak Włochy, to i pizza! – zawołał Olek i cała rodzina weszła 

do pobliskiej pizzerii. Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę nawet nie zdążył się 

mocno zmoczyć. 

 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania  

R. zadaje pytania: − Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje?  

− Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie?  

− Jakie miejsce odwiedziła cała rodzina Olka i Ady?  

R. prosi, aby dzieci opowiedziały, jak wygląda Fontanna Pszczół.  

Następnie kontynuuje rozmowę z dziećmi na temat opowiadania.  

− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina?  

− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch? 



 

Fontanna Pszczół 

Włoskie krajobrazy 

 

 



 

 

Włoskie przysmaki: pizza 

 

spaghetti 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa Samoloty.  

Dzieci-samoloty przykucają i szeroko rozstawiają ramiona. Na hasło: Start! powoli się 

podnoszą i naśladują lot. Biegają w różnych kierunkach. Na hasło: Lądujemy! powoli 

zwalniają swój bieg, zatrzymują się w miejscu, kucają i opuszczają ramiona. 

 

Moje wymarzone wakacje – malowanie na podkładzie z gazy.  

• Wyjaśnienie pojęcia wakacje. Podawanie skojarzeń ze słowem wakacje. Rproponuje 

dzieciom wykonanie pracy plastycznej na temat Moje wymarzone wakacje. Zapoznaje dzieci 

z nową techniką – malowania na gazie. Prosi, aby dzieci namalowały miejsce, do którego 

najchętniej pojechałyby podczas wakacji. Samodzielne wykonanie prac przez dzieci. Dla  

dziecka kartka z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, pędzel, gaza opatrunkowa.   

Kartkę z bloku technicznego dzieci pokrywają klejem. Na całej powierzchni kartki 

przyklejają gazę. Na tak przygotowanym podłożu malują farbami plakatowymi na temat Moje 

wymarzone wakacje. 

Pieczenie razem z rodzicami domowej pizzy- Na pewno będzie pyszna!!! 

Zabawy konstrukcyjne Na lotnisku. 

 Klocki. R. zachęca dzieci do zabawy tematycznej Na lotnisku. Dzieci budują z różnego 

rodzaju klocków samoloty. Nadają im nazwy i uzasadniają, dlaczego właśnie tak chcą je 

nazwać. Następnie budują z klocków hangary (garaże) dla samolotów. Dalszą część zabawy 

wymyślają samodzielnie.  

Pokoloruj  
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Dzień 2 Sposób na wakacyjną nudę 

Obrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb.  

Szablon przedstawiający sylwety ryby, dla dziecka biała kartka z bloku technicznego, 

nożyczki, kredki. 

 

 R. mówi dzieciom zagadkę: W wodzie pływają, głosu nie mają. (ryby)  

Układa na stole szablon przedstawiający rybę. Dzieci obrysowują sylwetę ryby na białej 

kartce, wycinają i kolorują według własnego pomysłu.  

Zabawa Ryby w rzece.  

Rozwijanie sprawności manualnej. Dla dziecka rolka po ręczniku papierowym, kawałki 

włóczki, wykonane wcześniej przez dzieci sylwety ryb, dziurkacz, kawałek niebieskiej 

krepiny. R. proponuje dzieciom zabawę z rybkami, dziecku wręcza rolkę po ręczniku 

papierowym. Przywiązuje do niej koniec włóczki. Pozostałą część włóczki dzieci nawijają  na 

rolkę. W wykonanej wcześniej sylwecie ryby robią dziurkaczem otwór. Samodzielnie lub 



z pomocą R. przywiązują sylwetę rybki do końca włóczki. R. rozkłada na podłodze niebieską 

krepinę – to rzeka. Proponuje dzieciom, aby wszystkie rybki wypuścić do rzeki. Dzieci 

ustawiają się dokoła krepiny. Trzymają za końce w obu dłoniach rolkę po ręcznikach. Powoli 

obracają rolkę, odwijając z niej włóczkę. Sylweta rybki znajduje się coraz niżej. Zadanie jest 

wykonane, gdy sylweta rybki dotknie niebieskiej krepiny, czyli rybka zanurzy się w wodzie. 

Podczas powtórzenia zabawy można dzieciom zaproponować łowienie ryb tj. nawijanie 

włóczki ze znajdująca się na końcu sylwetą ryby na rolkę. 

Rysuj po śladach, a następnie pokoloruj rybkę.  

 

Zabawa Szum morskich fal. Folia malarska. Dzieci chwytają za końce folię malarską. 

Maszerując powoli  w kole w jedną i w drugą stronę (naprzemiennie), wywołują dźwięk 

przypominający szum morskich fal. Nasłuchują dobiegających dźwięków. Zastanawiają się, 

dlaczego nie zawsze są takie same 

 

 

 

 

 

 

 

 



RYBKI – PRACA PLASTYCZNA Z PAPILOTEK NA MUFFINY 
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Dzień 3 Planujemy wakacje 

Luluś - Narysuj mi łódkę S01E10 HD // Kreskówki dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=6qSFHpDHOJs 

 

Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych sylwety żaglówki.  

Klocki np. drewniane w kształcie figur geometrycznych, pojemnik na klocki. Dzieci siedzą na 

dywanie. R. umieszcza obok dzieci pojemnik z drewnianymi klockami w kształcie figur 

geometrycznych. Układa z nich sylwetę żaglówki. Dzieci, patrząc na wzór, tworzą taką samą 

kompozycję. Na koniec układają inne kształty według własnej inwencji. 

https://www.youtube.com/watch?v=6qSFHpDHOJs


 

Znajdź  6 różnic w obrazkach 

 

 



Zabawa ruchowa  z elementem skoku W sam środek. 

 R. rysuje na chodniku duże koło, a w jego środku małe koło. Dzieci stają na linii większego 

koła. Kolejno skaczą obunóż tak daleko, aby wskoczyć do małego koła. Jeśli im się to nie 

uda, wracają na linię startu i próbują kolejny raz.  

Zabawa tematyczna rekwizytami. Pakujemy walizki.  

R. zachęca do zabawy tematycznej . Dzieci wybierają odpowiednie lalki lub pluszaki. Planują 

wyjazd na wakacje. Wcielają się w rolę mamy, taty i dziecka. Zastanawiają się, jakie stroje 

i jakie przedmioty będą im potrzebne podczas wakacyjnego wyjazdu. Rozmawiają o tym ze 

sobą. 

 

Łódka z papieru - Origami #2 (Paper boat) - YouTube.  

Nalej wodę do miski i połóż wykonaną łódkę, siłą powietrza z płuc wpraw ją w ruch.           
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Dzień 4 Wakacje nad morzem 

Nad morzem – rozmowa przy obrazku.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0
https://www.youtube.com/watch?v=mF3mUchYAi0


Zabawa dotykowa Dotyk kropelki.  

Naczynie z wodą, kroplomierz, słomka  lub strzykawka. Dzieci siedzą z zamkniętymi oczami. 

Jedną dłoń kładą na kolanie. Drugą dłoń wyciągają lekko przed siebie. R. dziecku zakrapla 

(najlepiej kroplomierzem) na dłoń kropelkę wody. Dziecko, które poczuje wodę na swojej 

dłoni, otwiera oczy, rozciera kropelkę, pocierając dłonią o dłoń i w ciszy obserwuje dalsze 

działania  

Co czułem, kiedy kropelka wody dotknęła mojej dłoni? - wypowiedzi dzieci 

Zabawa ruchowo-naśladowcza Morskie fale.  

Dzieci stoją w rozsypce. Naśladują ruch morskich fal – naprzemiennie unoszą równocześnie 

obie ręce, wykonując wdech i opuszczają, wykonując wydech. 

 Wypowiadanie się na temat ulubionych zabaw nad morzem. Zwrócenie uwagi na 

bezpieczeństwo. Dzielą się swoimi doświadczeniami z pobytu nad morzem. Następnie 

R. pyta, czego dzieciom  nie wolno robić podczas pobytu nad morzem. Przypomina o zakazie 

oddalania się od rodziców i wchodzenia do wody bez nadzoru osoby dorosłej. 

Praca plastyczna - Nad morzem. Pomoce: farby, jednorazowe talerzyki, klej, biała kartka, 

nożyczki. Powodzenia!  

 

 

 



Słuchanie piosenki GDZIEŚ W GŁĘBINACH MORSKICH FAL - piosenki dla dzieci   

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 

Próby śpiewania z improwizacją ruchową piosenki. 
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Dzień 5 Podróże małe i duże 

Ćwiczenie rytmiczne przy rymowance Bożeny Formy. 

 Dzieci powtarzają go zgodnie z rytmem oraz w tempie proponowanym przez R.: 

 Na wycieczkę wyruszamy przecież już wakacje mamy.  

Mama, tato, siostra, brat na rowerach jadą w świat.  

Morze, góry już czekają, na spotkanie zapraszają.  

Kolorowanie rysunków różnych pojazdów.  

Rysunki do kolorowania przedstawiające pojazdy, kredki. R. układa na stole rysunki do 

kolorowania przedstawiające różne pojazdy. Dzieci kolorują rysunek, na którym znajduje się 

ich ulubiony środek lokomocji. R. zwraca uwagę na budowę pojazdów. Prosi, aby dzieci 

policzyły liczbę kół we wskazanych pojazdach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg


 

 

 



• Słuchanie wiersza Laury Łącz Letnie wakacje. 

 

 Kiedy są wakacje I nie pada deszcz,  

Możesz gdzieś wyjechać,  

Jeśli tylko chcesz. 

 Kiedy są wakacje – Morze, góry, las, 

 Gdzie tylko się znajdziesz,  

Miło spędzisz czas.  

Latem Złociste promienie Słońca Padają na ziemię,  

Popatrz – Rozwiały się chmury,  

Baw się I nie bądź ponury!  

Morze – Muszelki i piasek,  

Góry Lub łąka za lasem,  

Warmia – Czekają jeziora,  

Lato – Już wyjechać pora! 

 

• Rozmowa na temat wiersza.  

 

R. zadaje pytania:  

− Gdzie możemy wyjechać na wakacje? 

 − Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas? 

 − W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku? 



 

  
Słuchanie piosenki GDZIEŚ W GŁĘBINACH MORSKICH FAL - piosenki dla dzieci   

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg 

https://www.youtube.com/watch?v=uYMe4FL23Vg


Próby śpiewania z improwizacją ruchową piosenki. 

 


