


 

 



 

 

 

 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8




 



 



 

 
 

3. Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence ,,Maszynista zuch ‘’. 
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik


4. Zabawa ruchowa z piłką w ogrodzie lub w parku „Kipi kasza, kipi 

groch” . 

 

Przebieg: Dziecko stoi trzymając piłkę , odbija ją rytmicznie od 

podłoża a rodzic w tym czasie mówi tekst: ,,Kipi kasza, kipi groch, 

lepsza kasza niż ten groch. Bo od grochu boli brzuch, a od kaszy 

człowiek zdrów’’. 

Dziecko stara się odbijać piłkę obiema rękami, potem jedną i drugą 

na zmianę. Na słowo ,, zdrów’’ łapie piłkę i chwilę odpoczywa. 

 

5. Rozwiązywanie zagadek E. Stadmuller:  

 

Wakacje są świetną porą, by się wybrać nad…,  

gdzie po szmaragdowej toni żaglówka, żaglówkę goni. (jezioro)  

 

Jest tam wieża- kontrolna i pasy- startowe,  

są też samoloty do lotu gotowe. (lotnisko) 

 

Gdy przyjdzie lata pora gorąca,  

chronią twe oczy przed blaskiem słońca. (okulary przeciwsłoneczne)  

 

Radość to ogromna, kiedy w letniej porze  

uda się wyjechać z rodzinką nad… (morza)  

 

Kiedy się rozzłoci lato, czas opuścić miejskie mury 

 i w zieloną ruszyć ciszę, nad jezioro, albo w … 

(góry)  

 

Czas słońca, zabawy i złotej swobody,  

wspaniałych wędrówek i letniej przygody. (wakacje) 

 

 

 



 

 

6. „Wolno- nie wolno”- zabawa orientacyjno- porządkowa. 

 Rodzic wspólnie z dzieckiem ustala, co wolno, a czego nie wolno 

robić podczas wakacji, np. można śpiewać, tańczyć, opalać się, 

zgodnie się bawić, nie wolno się kłócić, przezywać, bić. 

 Dziecko słucha poleceń rodzica i naśladuje wykonywanie tylko tych 

czynności, które wolno robić. Gdy rodzic wymienia jakąś z 

zakazanych, dziecko stoi bez ruchu. 

 

7. Ćwiczenia oddechowe ,,Kolorowe bańki”.  

Przygotujcie kubeczki z wodą i płynem do mycia naczyń oraz słomkę. 

Do kubeczków, dla urozmaicenia zabawy dodajcie barwniki 

spożywcze. Pod kubeczki należy położyć duży brystol. Zadaniem 

dziecka jest dmuchanie przez słomkę do kubeczków z 

przygotowanym roztworem. Dzięki temu będziemy mogli tworzyć 

wielobarwne bańkowe obrazy na kartce papieru. 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/malowanie-piana/ 
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8. Posłuchajcie piosenki "Już niedługo wakacje" 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 

Rozmowa na temat piosenki. 

Gdzie pojadą dzieci? 

W jakie miejsca pojadą dzieci na wakacje? 

Czy wszystkie dzieci wyjadą na wakacje? 

 
9. Zapowiedź „Jedziemy w podróż na wakacje” 

 

1. Zabawa naśladowcza „Samochodem” –bieg bez potrąceń z reakcją 

na kolor sygnalizatora świetlnego (naśladowanie odgłosu silnika: 

brum, wrr) 

2. Zabawa naśladowcza „Pieszo przez kamienie” – przeskoki w przód 

3. Zabawa „Jedziemy rowerem” – leżenie na plecach z 

naśladowaniem jazdy rowerem do słów wierszyka (tekst znajduje się 

poniżej) 

4. Zabawa „Jedzie pociąg” –drobny bieg na palcach przy muzyce 

znanej piosenki „Jedzie pociąg z daleka” (naśladowanie sygnału 

pociągu: tuuu, tuuu) 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


 

5. Zabawa naśladowcza „Lecimy samolotem” – bieg z rozłożonymi rękami i z 

uginaniem kolan 

6. Zabawa naśladowcza „Płyniemy statkiem” – powolny chód z 

naśladowaniem syreny statku (uuuu) 

7. Odgadnięcie celu podróży – plaża nad morzem (na podstawie obrazka) 

8. „Opalamy się „ – leżenie tyłem i przodem  

 

10. Temat zajęcia: „Muszelki” – zabawy matematyczne.  

 

Pomoce: sylwety muszelek w różnych kolorach, sylwety muszelek 

małe i duże (rodzic może narysować i wyciąć muszelki lub 

skorzystać z szablonów w załączniku), chusta.  

 

Przebieg zajęcia:  

1.Przywitajmy się na wesoło! Pokaż proszę, gdzie masz oczy, gdzie 

masz uszy, a gdzie nos, pokaż rękę, pokaż nogę, gdzie na głowie 

rośnie włos? Podnieś rękę, tupnij nogą, kiwnij głową „tak” lub „nie”, 

klaśnij w ręce, skocz do góry, i uśmiechnij się!  

 

2.„Mewa zbiera muszelki”. Dziecko maszeruje po pokoju trzymając 

chustę, na sygnał „mewa zbiera muszelkę” (rodzic mówi kolor 

muszelki), a dziecko chowa muszelkę w danym kolorze pod chustą. 

  

3. „Muszelki kumpelki”. Dziecko na sygnał „muszelki kumpelki” 

(rodzic mówi dwa kolory) odnajduje muszelki i kładzie je na chuście. 

 

4. „Muszelki małe i duże”. Dziecko określa wielkość muszelek, 

wskazuje, które są małe, a które duże oraz przelicza je.  

 

 

 



5. „Muszelkowy wzorek”. Dziecko układa wzór z muszelek według 

podanego przez rodzica rytmu np.: - mała, mała, duża, mała, mała, 

duża - duża, duża, mała, mała, duża, duża 

 

11. Zabawa muzyczna „Opalamy brzuszki i plecy”.  

Link do zabawy:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0  

 

 Dziecko demonstruje ruchem treść zabawy. 

 Opalamy nad morzem opalamy brzuszki (dziecko leży na plecach)  

 a jak brzuszki opalimy to się odwrócimy. (dziecko odwraca się na 

brzuch) 

 Opalamy nad morzem opalamy plecy (dziecko leży na brzuchu)  

a jak plecy opalimy, to się odwrócimy. (odwraca się na plecy) 

 

12. Ćwiczenie równowagi „Jak bociany”  

Dziecko wraz z rodzicem stają na jednej nodze, drugą nogę zginają w 

kolanie i liczą do 4. Ćwiczenie powtarzamy z druga nogą.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0


13. Zabawa ruchowa „Miś się zgubił”.  

Dziecko zamyka oczy. Rodzic chowa zabawkę w dowolnym miejscu w 

pokoju. Na słowa „Zabawka się zgubiła „dziecko szuka jej wołając” 

„Hop-hop, gdzie jesteś? Znajdując misia, dziecko mówi gdzie go 

znalazło np.: pod stołem, za fotelem, przy kanapie. 

 

14. „Domowy wulkan” - eksperyment  
https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA 

 

Do eksperymentu 

potrzebne: duża miska, 

wazon lub słoik, woda , 

soda oczyszczona, ocet, 

dodatkowo może być 

jeszcze barwnik 

spożywczy. Naczynie 

wstawiamy do miski. 

Nalewamy wodę, ( możemy 

ją zabarwić barwnikiem), 

następnie wlewamy ocet. 

Teraz możemy dodać sodę. - mamy mieszkankę wybuchową.       

 

 

 

Serdecznie 

pozdrawiamy  

Martina Joschko  

Barbara Werner  

 

https://www.youtube.com/watch?v=76ZgHTw8thA

