
 
 

Krąg tematyczny: BEZPIECZNE WAKACJE 

1. „Rytmika” 

 Lekcja 4 - Ćwiczenia z liczeniem W PODSKOKACH 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg  

 Lekcja 3 - Wartości rytmiczne W PODSKOKACH 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U  

 

 

2.  „Trampolinek jedzie na wakacje” – opowiadanie: 

 

Trampolinek jedzie na wakacje 
Urszula Piotrowska 

 

Przyszło Lato do przedszkola, 

bo już na wakacje pora, 

puka w okno, puka w drzwi, 

Trampolinku, otwórz mi. 

– Hej, hop, naprawdę odwiedziło nas Lato – ucieszył się Trampolinek, otwierając 

drzwi. 

Lato weszło do środka. Ach, ach! Zapachniało akacją i lodami jagodowymi. 

– Dokąd się wybierasz na wakacje? – zapytało Lato. 

– Nad morze! – odpowiedział Trampolinek. – Pojadę pociągiem. 

– Czy jesteś już spakowany? 

– Jeszcze nie, bo nie wiem, co zabrać. Mam kocyk i piłkę plażową. 

 

Wtedy Lato zaśpiewało: 

Trampolinku, przyjacielu, 

spakuj czapkę lub kapelusz, 

kąpielówek cztery pary 

i od słońca okulary. 

Trampki, klapki i sandały,  

i kalosze też, mój mały. 

Jakieś bluzki, swetry, spodnie, 

i nieważne, czy są modne. 

Możesz wierzyć moim słowom: 

kurtkę weź przeciwdeszczową. 

Z filtrem krem do opalania – 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
https://www.youtube.com/watch?v=ZNYBvHTGP1U


 
 

przecież trzeba się ochraniać. 

Zastanówmy się chwileczkę: 

zabierz pastę i szczoteczkę, 

mydło, grzebyk oraz ręcznik. 

I co jeszcze? I nic więcej. 

Gdy tak Lato śpiewało, wszystkie rzeczy wyskakiwały z 

szuflad i szafy i tańczyły w powietrzu jak motyle, a potem 

ustawiły się w rządku. Zabawki pomagały Trampolinkowi w pakowaniu. A pluszowy 

Zajączek podał mu mały woreczek. 

– To na skarby – szepnął w tajemnicy. 

– Jakie skarby? – Trampolinek zrobił wielkie oczy. 

– No wiesz, muszelki, kamyki, bursztyny… 

Lato pokiwało głową z uśmiechem, bo na wakacjach można znaleźć mnóstwo 

skarbów. Potem włożyło słomkowy 

kapelusz i pojechało zawiadamiać innych, że już pora na wakacje. A jak 

podróżowało? Może balonem, a może pociągiem, 

a może rowerem, a może samolotem, a może pieszo. Pewnie wszystkim po trochu. 

 

Pytania do opowiadania: 

 Dokąd wybierał się Trampolinek? 

 W jakiej porze roku mamy wakacje? 

  Ile mamy pór roku? 

 Jaka pogoda jest latem? 

 Co trzeba wziąć na wakacje? 

 Jak powinniśmy dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie odpoczynku nad 

wodą lub w górach? 

 

3. ,,Zabawa z klamerkami” – przeliczanie: 

Materiały: 

 Kolorowe kartoniki 

 Flamaster  

 Spinacze do prania   

 

1. Rysujemy na kartonikach ilość kropek (do 10). Jeżeli dziecko jest 

zainteresowane cyframi, możemy napisać mu cyfry. 

2. Zadaniem dziecka będzie przyczepienie do kartonika tylu spinaczy, ile 

pokazuje kartonik.  

 



 
 

 

4. Karty pracy: 

Karty pracy 3, karta nr. 29 

 

5. ,,Gdzie pojadę na wakacje” – wypowiedzi na temat ilustracji: 

Popatrz na obrazki: 

Co to za miejsce? 

Podziel na sylaby nazwy miejsc. 

Co mógłbyś robić w takim miejscu na wakacjach? 

Czego nie wolno robić w takim miejscu? 

Gdzie chciałbyś spędzić wakacje? 

 



 
 

 

 

 



 
 

  
 

 

  

Prace krok po kroku 

1. Lody 
 

Materiały: 

 Bibuła lub papier kolorowy 

 Klej 

 Nożyczki 

 

 

 

1. Zwijamy kulki z bibuły, jeżeli nie mamy bibuły, rwiemy papierki. 

2. Wycinamy sylwetę loda (szablon znajduje się na następnej stronie). 

3. Przyklejamy na sylwetę kulki lub papierki.  

 



 
 

 



 
 

 

2. ,,Morskie zwierzątka” 
Materiały: 

 Wytłaczanka po jajkach 

 Klej nożyczki 

 Papier kolorowy 

 Ruchome oczka 

 Farby  

 Pompony  

 Druciki kreatywne 
 

 
 

 

1. Proszę o wycięcie dziecku zagłębienie na jajko.  

2. W zależności od zwierzątka, należy pomalować je farbami. 

3. Następnie dokleić potrzebne elementy z papieru kolorowego. 

4. Na koniec dokleić oczka.  

5. Można stworzyć cały podwodny świat. 



 
 

3. Wyklejanki: 

 
 Materiały: 

 plastelina 

 

1. Poniżej znajdują się szablony. 

2. Zadaniem dziecka będzie wyklejenie plasteliną obrazka. 

 

 

 

 
 

 

 

  



 
 

 
                                              


