
 Temat : „Co zabierzemy na wakacje ?” 

 

 

1. Swobodna rozmowa z dzieckiem na temat przygotowania się do 

podróży. Pytamy np.: o czym należy pamiętać , wybierając się na 

wakacje ? Przypominamy o zachowywaniu niezbędnych zasad 

bezpieczeństwa. Jak należy zachować się w różnych miejscach podczas 

wakacyjnych wędrówek. 

Filmy poniżej :  
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&t=29s 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&t=29s


 



 
 

 



 

 

 

2.  Zabawa naśladowcza. Zapraszam Cię na wakacyjną wyprawę. Prosimy, 

by dziecko spakowało walizkę, włożyło kostium kąpielowy, okulary 

przeciwsłoneczne i czapkę z daszkiem, przewiesiło przez ramię ręcznik 

itp. Dziecko naśladuje ruchem czynności wymienione powyżej. 

 

3.  Zagadki słuchowe „Gdzie można pojechać na wakacje?” Włączamy 

nagranie z odgłosami morza, lasu lub zwierząt z wiejskiego podwórka, a 

dziecko zgaduje, co to za miejsce. 

 

4.  Zabawa „Samolotem na wakacje”. Dziecko przedstawia za pomocą 

ruchu podróż samolotem według instrukcji:  Wsiadamy do samolotu. 

(krok dostawny w bok) . Zapinamy pasy: klik (ruch ręką z jednej strony 

ciała na drugą, imitujący zapinanie pasów) .Sprawdzamy, czy działa 

komputer pokładowy (ruch paluszków przed sobą, imitujący naciskanie 

klawiatury na komputerze). Uruchamiamy silnik: bzyt-bzyt (zaciskanie 



kciuka na pięści z jednoczesnym wysuwaniem jednej ręki do przodu – 

raz prawej, raz lewej) .Sprawdzamy skrzydła (ręce na bok). Startujemy: 

3, 2, 1, start! (rozpoczęcie biegu). Lecimy (bieg po pokoju w rytm 

intensywnej muzyki ).  Lądujemy (przykucnięcie) .  

 

5. Zabawa „Jesteśmy nad morzem”. Dziecko naśladuje ruchem 

wymieniane czynności przez nas czynności : Koniec podróży. Jesteśmy 

na plaży. Posmarujemy się teraz kremem przeciwsłonecznym. 

Smarujemy buzię, ręce, nogi, brzuch i prosimy  kolegę obok, żeby 

posmarował nam plecy. Potem wkładamy czapkę z daszkiem i już 

możemy się bawić. Rozkładamy dziecku ręcznik kąpielowy , a dziecko 

naśladuje plażowanie, a następnie pływanie.  

 

6.   Dziecko jedzie w kolejne wakacyjne miejsce samochodem. Zabawa 

„Samochody”.  Dziecko swobodnie poruszają się po mieszkaniu 

naśladując jazdę samochodem.  

 

7.  Zabawa „Na wsi”. Dojechaliśmy na wieś. Ile tu różnych zwierząt!. 

Następnie wymieniamy nazwy zwierząt (np.:  kura, krowa, kaczka, gęś, 

koń), a dzieci naśladują je głosem.  

 

8.  Zapraszamy dziecko na lekcję jazdy konno. Dzieci próbuje poruszać się 

krokiem dostawnym.  

 

9. Tym razem zapraszamy dziecko na wycieczkę rowerową do lasu. 

Najpierw dziecko naśladują wkładanie kasku, potem kładzie się na 

podłodze, unosi nogi do góry, ręce wyciąga przed siebie i porusza 

nogami tak, jakby kręciło pedałami.  

 

10.  Zabawa „W lesie”. Rodzic mówi i pokazuje, a dziecko naśladuje jego 

ruchy lub wykonują polecenia: Przed wejściem do lasu trzeba włożyć 

odpowiednie ubranie (długie spodnie, bluzkę z długim rękawem i 

czapkę), spryskać się płynem przeciw  komarom i kleszczom: psik, psik. 

Wchodzimy do lasu, rozglądamy się, spacerujemy po lesie, wysoko 

unosząc kolana. Szukamy owoców leśnych i grzybów ( dziecko się 

schyla i rozgląda ) , a następnie siada pod drzewem i odpoczywa.  

Powrót do domu.  

 



11. Odgłosy natury ( w załączniku poniżej )  

 
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 
 

12. Wykonanie ćwiczenia z KP3, k.77. (dla dzieci posiadających 

podręczniki). 

 

13.  Wykonanie pracy plastycznej ( do wyboru ).  

 

„Lody na patyku”  

  
 

„Mieszkańcy morza” ( rysowanie na czarnej kartce kolorową kredą lub 

pastelami suchymi , olejnymi )  

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw


 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


