
1.Posłuchajcie o planach swojego przyjaciela – Trampolinka. Jak myślicie, co Trampolinek 
będzie robił podczas wakacji? Czy chciałby gdzieś pojechać? Jak myślicie, czym Trampolinek 
wybierze się na wakacje?

2. Wysłuchanie opowiadania Urszuli Piotrowskiej Wakacyjne marzenia Trampolinka.

Wakacyjne marzenia Trampolinka

Ledwo zaczęły się wakacje, a już pan listonosz przyniósł Trampolinkowi mnóstwo kartek 
pocztowych. – Od kogo te pocztówki? – zapytał pluszowy Tygrysek. – Od dzieci, które są na 
wakacjach – cieszył się Trampolinek. Na kartkach były piękne widoki, morze z falami, plaża, 
żaglówka na jeziorze, wysokie góry, a nawet różne zwierzęta, kwiaty i drzewa. – Chciałbym to
wszystko zobaczyć. Hej, hop! – zawołał Trampolinek i podskoczył trzy razy w górę. Gdy 
podskakiwał, to zawsze dobre pomysły przychodziły mu do głowy. Na razie przyszła nowa 
piosenka:

I teraz tak mi się marzy, by stawiać zamki na plaży, z plecakiem biegać po górach, balonem 
lecieć hen, w chmurach. Popłynąć łodzią daleko i łowić ryby nad rzeką.

Na łące świerszczy posłuchać, jak szumi trawa do ucha. Policzyć chmurki na niebie – to cieszy 
przecież, jak nie wiem. Do przygód służą wakacje, przyznacie chyba mi rację.

Zabawki od razu zapamiętały słowa piosenki i powtarzały ją z Trampolinkiem. – Trampolinku 
– odezwała się lalka Anielka. – Może spełnimy twoje marzenie i polecimy balonem na 
wakacje? – Tak, tak, tak! – przytakiwały inne zabawki. Balon stał w schowku i strasznie się 
nudził, bo nikt nigdy nim nie latał. Dwie ciężarówki zjechały z półek dla samochodów. Przy 



pomocy małego, ale silnego dźwigu załadowały balon na przyczepy i wywiozły na 
przedszkolne podwórko. A w sali zaczęło się wielkie pakowanie. Anielka i pluszowy Zajączek 
równo układali: ubranka na pogodę i niepogodę, sandałki, klapki, trampki, kalosze, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy do opalania i wszystko, co jest potrzebne i może się latem przydać. 
Tygrysek pomagał w pakowaniu i nawet wymyślił wierszyk:

Kapelusze, czapki z daszkiem i chusteczki, i opaski. Głowę chroni się przed słońcem, które 
bardzo jest gorące.

– Dziękuję, Tygrysku, za przypomnienie o nakryciach głowy – pochwalił Tygryska Zajączek. A 
w tym czasie Trampolinek przygotował balon do odlotu. – Przyjaciele, wsiadamy. Hej, hop! – 
zapraszał uradowany. I wiu, wiu, balon poleciał z wiatrem po wakacyjną przygodę.

3. Rozmowa na temat opowiadania. Co dostawał Trampolinek od dzieci? O czym marzył 
Trampolinek? Kto pakował rzeczy potrzebne na wakacjach? Co spakowali Zajączek, Tygrysek i
lalka Anielka? Czym zabawki wybrały się na wakacje? 

4. Praca plastyczna „Trampolinek na wakacjach”. Każde dziecko rysuje wakacyjną ilustrację, 
na której znajduje się Trampolinek. Rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych. 



1. Powitanie, rozmowa na temat zbliżających się wakacji, wysłuchanie wiersza:

Na wakacje ruszać czas

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby



albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

2.Rozmowa na temat wiersza- swobodne wypowiedzi dzieci

3. Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź 
TAK lub NIE 
• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce?
• Czy w lesie można palić ognisko?
• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać?
• Czy na plaży można zakopać śmieci?
• Czy w górach można spacerować w klapkach?
• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody?
• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem?
• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask?
• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem?
• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana?
• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe?

4. Dokończ rysunek




