
 
WITAM DZIECIACZKI  

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI OSTATNIE JUŻ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  

Z WAKACJAMI. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ JUŻ OSTATNIE KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 40 

• ławeczka ogrodowa, kocyki, słupki, klocki np. z gąbki, skakanki , różne pomoce gimnastyczne  

 

1. „Rajd rowerowy” – dzieci kładą się na plecach i naśladują jazdę rowerem. Następnie 

wjeżdżają pod górkę – zwalniają, zjeżdżają z górki – przyśpieszają, jadą po prostej – bardzo 

szybko. Na koniec po kolei wymieniają wakacyjne miejsca, do których przyjechały.  

 

2. „Łodzie” – Rozdajemy dzieciom kocyki. Dzieci siadają w klęku na złożonym na pół kocyku. 

Kocyki to łodzie, a rączki dzieci to wiosła. Dzieci płyną, odpychając się od podłogi, w wakacyjną 

podróż. Po drodze napotykają różne trudności i przeszkody. Muszą przepłynąć pod ławeczkami, 

następnie przejść i przenieść swoją łódź nad przeszkodami, pokonać slalom między słupki itp. 

 

3. „Zamki z piasku” – dzieci budują zamki z klocków i różnych pomocy gimnastycznych. Jak 

mamy piaskownicę to możemy budować prawdziwe babki z piasku.   

 

4.„Pszczółki do ula” – dzieci naśladują pszczoły. Na komendę: Pszczółki na łące! – biegają po 

całej sali, ogrodzie, a na komendę: Pszczółki do ula! – chowają się do domków zrobionych np. ze 

skakanki.  

  

5.„Powódź i samolot” – dzieci leżą na podłodze i naśladują ruchy pływania, potem samolot 

–ręce w bok i latają jak samoloty. Bardzo szybko zmieniamy komendy – „powódź” , „samolot”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ PIERWSZY – W GÓRACH  

 

1.„Góry”.  

 

Nasze polskie góry – filmiki dla dzieci 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc 

 

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

Szukamy na mapie polskich górskich miast oraz największych polskich gór, podawanie ich nazw.  

Przedmioty kojarzące się z górami (zdjęcia): oscypek, ciupaga, narty, zakopiańskie korale, wełna. 

 

       
 

       

        

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc
https://www.youtube.com/watch?v=oGjfOzvojwg
https://www.bing.com/search?q=polskie+g%C3%B3ry+filmik+dla+dzieci&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=polskie+g%C3%B3ry+filmik+&sc=0-20&sk=&cvid=0D5C182B98484FF0ADC56A232BEBA604
https://www.bing.com/search?q=polskie+g%C3%B3ry+filmik+dla+dzieci&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=1&pq=polskie+g%C3%B3ry+filmik+&sc=0-20&sk=&cvid=0D5C182B98484FF0ADC56A232BEBA604


 
 

Pyta dzieci: Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty?  

Jak nazywa się lubiane przez turystów górskie miasteczko? (Zakopane)  

W jakich górach leży Zakopane?  

Odnajdujemy na mapie Zakopane oraz największe polskie góry (Tatry, Bieszczady, Karkonosze, 

Pieniny, Góry Świętokrzyskie).  

 

   
 

Dzieci sprawdzają za pomocą sznurka odległość od miejscowości, w której mieszkają, do 

polskich gór. Porównują długości sznurków i oceniają, które góry leżą najbliżej, a które najdalej.  

 

2.„Wycieczka w góry” – Rozpoznawanie po dotyku przedmiotów umieszczonych w plecaku. 

Pytamy dzieci: Co należy zabrać na górską wycieczkę?  

Przynosimy plecak, w którym znajdują się różne przedmioty, w tym: lornetka, butelka wody, 

telefon komórkowy, kanapka, mapa, kompas.  

Zadaniem dziecka jest odgadnąć po dotyku, jakie przedmioty ukryto w plecaku, oraz ocenić,  

czy są one potrzebne podczas wyprawy w góry i dlaczego.  

 

3.Praca z KP4.37a,b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

pobudzanie kreatywności. • KP4.37 •  

 

4.„Górskie szczyty” – zabawa plastyczna. Rysowanie przez dzieci konturu gór na kartce i 

wypełnianie kolorowym piaskiem (wykonanym z piasku z dodatkiem kolorowych farb).  

• kartki, piasek w różnych kolorach  



2.DZIEŃ DRUGI – NAD MORZEM 

 

1.„Skarby znad morza” – Rozpoznawanie przedmiotów znad morza. Pokazujemy przedmioty 

(lub ich zdjęcia) kojarzące się z morzem (muszla, piasek, bursztyn, rozgwiazda).  

 

     
 

      
 

Pyta dzieci:  

Z jakim regionem Polski kojarzą wam się te przedmioty?  

Czy znacie jakieś polskie miejscowości leżące nad morzem? Dzieci z pomocą rodzica odnajdują 

na mapie Gdańsk, Gdynię, Łebę i Ustkę.  

Następnie sprawdzają za pomocą sznurka, do której miejscowości mają najbliżej z miejsca, w 

którym mieszkają.  

 

2.„Wyjeżdżam nad morze i pakuję…” – zabawa pamięciowa. Technika niedokończonych 

zdań. Zaczynamy zdanie: Wyjeżdżam nad morze i pakuję…, a dziecko je kończy. Starają się przy 

tym nie tylko wypowiedzieć nazwę przedmiotu, ale też go pokazać ruchem. 

  

3.Praca z KP4.36 a,b i 38a,b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności 

grafomotorycznych, pobudzanie kreatywności. 

 

 



3. DZIEŃ TRZECI - W CO SIĘ BAWIĆ LATEM? 

 

1. Zapoznanie z wierszem Lato Zdzisława Szczepaniaka. 
 

Lato 
 
No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 

Ta wspaniała, ciepła pora 

Trwa od rana do wieczora 

Przez co najmniej dwa miesiące, 

Gdy najmocniej grzeje słońce. 

W tym to czasie, o tej porze 

Każdy bawi się, jak może. 

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 

Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 

A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 

I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 

Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 

W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 

(szyby już ze strachu dzwonią), 

Komuś w biegu spadły buty 

(nic nie szkodzi – to nie luty), 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 

Dookoła pełno wrzasku. 

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 

Głośno krzyczy (i ma rację): 

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem, 

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem, 

Mania z Halą, Wanda z Martą, 

Gosia z Basią – no bo warto 

Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 

Aby nie iść do przedszkola, 

Aby strzelić wreszcie gola, 

Aby w nosie mieć klasówki, 



Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 

Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”. 

W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą. 

Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 

A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 

Wówczas mama – dobra wróżka – 

Zaprowadzi nas do łóżka. 

Na dobranoc zaś koniecznie 

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”. 

 

Po przeczytaniu wiersza zadajemy dziecku pytania:  

- W co bawiły się dzieci z wiersza?                                                                                                       

- W co wy bawicie się latem?                                                                                                                            

- Jakie przedmioty do zabawy kojarzą wam się z latem? 

 

2. „Piłeczka” – zabawa w przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej.  

(piłeczka pingpongowa, słomki, kolorowa taśma ) 

 

Naklejamy na podłodze kolorową taśmę, tworząc tor, po którym dzieci przedmuchują piłeczkę 

pingpongową za pomocą słomek trzymanych w buzi.  

 

3. „Piraci” – Zapraszamy dziecko do zabawy w piratów. Wiążemy mu na głowie bandamkę i 

dajemy jedną słomkę. Dziecko przygotowuje się do pirackiego rejsu. Zastanawia się, do czego 

może posłużyć słomka, w co może się zamienić. Podaje swoje pomysły (wiosło, luneta, szczotka 

do zamiatania pokładu, maszt, łyżka do zupy). (bandamki, słomki ) 

 

4. „Statek piracki” – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, rozpoznawanie figur 

geometrycznych, pobudzanie kreatywności, porównywanie liczby obiektów.  

(kolorowe papiery, nożyczki, klej ) 

 

Dziecko wycina z kolorowych papierów trójkąty, koła, prostokąty, trapezy (wzór podaje rodzic). 

Po wycięciu dużej liczby figur dziecko ma za zadanie przykleić figury na kartkę, tworząc swój 

statek. Podaje nazwy elementów statku – figur geometrycznych. Przelicza je. Porównuje liczbę 

danych figur w statku.  

 

5. „Pirat z talerzyka” – praca plastyczna. Doskonalenie sprawności manualnej.  

(białe papierowe talerzyki, czerwona wstążka, farby ) 

 

Dziecko otrzymuje biały papierowy talerzyk i czerwoną wstążkę. Maluje na talerzyku czerwoną 

farbą chustę pirata i dokleja z boku jej zakończenie z czerwonej wstążki. Dorysowuje oczy, nos  

i buzię.  



 

6. „Szczęście” – diagram.  

 

Drukujemy dziecku diagram z rozrysowanymi polami. Hasła są ułożone kolejno w poziomie,  

a rozwiązanie – umieszczone w pionowej kolumnie oznaczonej kolorem. Informujemy dziecko, 

że gdy odgadnie hasła, dowie się, jakie uczucie towarzyszy wielu osobom, gdy rozpoczynają się 

wakacje. Hasła wpisuje rodzic ołówkiem, a następnie dziecko poprawia wpisane litery po śladzie 

flamastrem. Po rozwiązaniu krzyżówki dziecko odczytuje z rodzicem hasło. 

 

  

 

     

     

 

 

    

 

   

   

 

   

  

 

   

  

 

       

     

 

  

     

 

  

   

 

   

  

 

Hasła: 

1. Świeci wysoko na niebie. (słońce) 

2. Jedziemy tam, by pływać wśród fal. (morze) 

3. Możesz nim pojechać na wakacje po torach. (pociąg) 

4. Możesz w niej latem łowić ryby. (rzeka) 

5. Powstaje na niebie po burzy. (tęcza) 

6. Z nią najlepiej smakują latem truskawki. (śmietana) 

7. Zaczynają się, gdy kończy się rok szkolny. (wakacje) 

8. Śpisz pod nim na biwaku. (namiot) 

9. Pakujesz go, gdy jedziesz na wycieczkę. (plecak)  

 

 

 



7. „Letni taniec szczęścia” – zabawa taneczna.  

(okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, kolorowe chustki, piłki plażowe ) 

Dzieci tańczą swobodnie przy piosence ,,Przyszło lato”. Aby lepiej wczuły się w letni klimat, 

można wykorzystać letnie rekwizyty: okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, kolorowe chustki, 

piłki plażowe.  

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

 

8. „Selerowe stemple” – zabawa plastyczna. Stemplowanie wzoru z użyciem kawałków selera 

naciowego i farby, doskonalenie sprawności manualnej, ekspresja twórcza.  

(kartki, flamastry, farby, seler naciowy  lub rabarbar) 

Dziecko dostaje kartkę z gotowym wzorem ryby oraz farby w kolorach odpowiadających 

kolorom tęczy. W farbach moczą kawałki selera naciowego i odciskają łuski ryby (kolory 

powinny odpowiadać kolejnością kolorom tęczy).  

 

 

 

9. Bajka dla dzieci- PLAYMOBIL Piraci  
https://www.youtube.com/watch?v=hQ_b-8FfNxU 



DZIEŃ CZWARTY – MOJE WAKACJE  

1.Kolorowy pociąg – praca z wierszem Doroty Gellner pod tym samym tytułem.  

Prosimy dzieci, by zapamiętały, kto jechał pociągiem, ile wagonów miał pociąg z wiersza.  

 

Kolorowy pociąg  

Wycinam z papieru kolorowy pociąg 

kolorowe koła po szynach turkoczą. 

W niebieskim wagonie niebo rozgwieżdżone, 

w żółtym – słońce z uśmiechem złocistym. 

W czerwonym – kilka maków, 

W białym – puszysty obłok, 

w zielonym – wilgotne listki. 

A w ostatnim – największym  

bukiet spełnionych marzeń.  

 

2.Praca z KP4.40a,b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, stymulowanie kreatywności.  

Rozmawiamy z dziećmi gdzie można spędzić wakacje. Dzieci mówią, gdzie i jak można spędzać 

wakacyjny czas oraz czym można na nie dojechać.  

3„Strój kąpielowy” – zabawa plastyczna. Dzieci wycinają z kolorowego papieru kształty 

strojów kąpielowych (kostiumy dla dziewczynek i szorty dla chłopców), a te ozdabiają je za 

pomocą rysunków wyciętych z czasopism.  

• wycięte z kolorowego papieru kształty strojów kąpielowych, kolorowe czasopisma. 

4.„Globus” – szukanie na globusie państw i kontynentów. Określanie kierunków wyjazdu dzieci 

na zagraniczne wakacje.  

• globus  

5. Praca plastyczne „Pociąg” – Pokoloruj pociąg, a w poszczególnych wagonach narysuj to,  

co byś zabrał ze sobą na wakacje.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ PIĄTY – BEZPIECZNE WAKACJE  

1.„Znaki” – Pokazujemy dzieciom zdjęcia znaków zakazu, które można spotkać na wakacjach, 

np. zakaz kąpieli, zakaz skoków do wody. Znaki ostrzegawcze, np. wiry, pale, nagły uskok, 

zimna woda; oraz znaki informacyjne, np. plaża strzeżona, punkt medyczny, telefon.  

 

 

    

          

Dzieci próbują odczytać symbole na znakach i wytłumaczyć ich znaczenie.  



2.Praca z KP4.39 a,b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, stymulowanie kreatywności 

3.„Bezpieczne wakacje” – Na dwóch karteczkach zapisujemy słowo „tak” i „nie”. Czytamy 

zdania, a dzieci oceniają ich prawdziwość, podnosząc odpowiedni znak i podając uzasadnienie.  

Przykłady zdań:  

– Na plaży można palić ognisko.  

– Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania.  

– Biała flaga oznacza, że można się kąpać.  

– Można chodzić po wydmach.  

– Można spacerować po górach w klapkach.  

– Na plaży nie można śmiecić.  

– Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask.  

– Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży.  

 

W ramach podsumowania tego roku pracy chcę wyrazić ogromną dumę z postępów 

Waszych dzieci. Pracowały z zapałem i w pełni zasłużyły na wakacje.  

 Chcę Wam podziękować za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w pracy przedszkola.  

Życzę Wam i Dzieciom udanych, niezapomnianych, pełnych wrażeń  

i przede wszystkim bezpiecznych wakacji!  

Wracajcie wypoczęci i szczęśliwi. Do zobaczenia w nowym roku przedszkolnym!  

PANI MAŁGOSIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


