
Tematyka kompleksowa: Witajcie wakacje. 

Poniedziałek 22.06.2020r 

Temat: Morze czy góry? 

1. Powitanka do piosenki  „Dzień dobry”.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Dziecko wraz z rodzicem poruszają się w rytm muzyki, ilustrują ruchem tekst 

piosenki. Najpierw dziecko wita się z rodzicem częścią ciała wspomnianą w piosence, 

następnie zmiana. 

2. Rozwiązywanie zagadek. 

Drogi Rodzicu.  

Napisz na kartce, bądź na komputerze sylaby: 1.WI 2.TAJ 3.CIE 4.WA 5.KA 6.CJE. 

Ponumeruj kartki z sylabami od 1 do 6 (tak, żeby przedszkolak po ułożeniu cyfr od 1-

6 ułożył hasło. Umieść każdą sylabę w miejscu o którym mówi rozwiązanie zagadki.  

 
Miękkie i wygodne, z kołderką i kocem sprawi, 

że pogodne będą wszystkie noce. (łóżko) 2.TAJ 

 

2. W jakiej szafce cały rok jest zima, gdy ta 

szafka wtyczkę w gniazdku trzyma? (lodówka) 
1.WI  
 

3. Ma pokrętła i guziki, szybkę przeźroczystą. 

Chętnie przyjmie brudną odzież, by oddać nam 

czystą. (pralka) 4.WA 

 

 
4. Może być z drzwiami lub rozsuwana. W niej 

zawsze chowamy swoje ubrania. (szafa) 3.CIE 

 

5. Chociaż nie jest samolotem, zawsze mamy go 

z pilotem. Gdy guziki naciskamy, przełączają się 

programy. (telewizor) 5.KA 

  

6. Od wielu wieków zna go już świat, ma cztery 

nogi i jeden blat. Przy nim jesz obiad, w warcaby 

grasz, dobrze, że mebel ten w domu masz. (stół)  

6.CJE 

Po odnalezieniu wszystkich sylab, niech dziecko ułoży kartki od 1 do 6. Odczytaj 

sylaby, a przedszkolak niech dokona syntezy sylabowej. 

3. Rozmowa przy mapie Polski. 

Porozmawiaj z dzieckiem, gdzie można wybrać się na wakacje. Odszukajcie na mapie 

morze, Mazury i góry. Zapytaj co możemy robić w górach, a co nad morzem i 

Mazurach.  

4. Zabawa muzyczno- ruchowa „Wakacyjne figurki” do piosenki „Niech żyją 

wakacje”  

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Dziecko porusza się w rytm muzyki, na pauzę w muzyce (rodzic zatrzymuje utwór), 

dziecko staje bez ruchu.   
5. Zabawa „Wiem gdzie jest…” 

Pokaż dziecku na mapie gdzie jest Płock, a gdzie miejsca w których kiedyś byliście na 

wakacjach.  

Pokaż dziecku poniższe obrazki, bądź pocztówki gór, morza i mazurskich jezior. 

Niech dziecko umieści obrazki w odpowiednim miejscu na mapie. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: „Plac Zabaw. Pięciolatek. Księga zabaw” str. 76-79 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: http://tapety.tja.pl/obrazki/tja_normalne/136527.jpg  

 

Zabawa popołudniowa  

Zabawa „Kalambury ruchowe”- rozwijanie motoryki dużej. 

Dziecko pokazuje sposób poruszania się zwierzątka np. ptaszka- macha rączkami, rodzic 

odgaduje. Po chwili następuje zmiana. Osoba pokazująca nie może mówić.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tapety.tja.pl/obrazki/tja_normalne/136527.jpg


 

Wtorek 23.06.2020r. 

Temat: „Piaskowa przygoda”- malowanie farbami/ kredkami. 

Pomoce: kartka papieru A3 w kolorze biłym, kolorowa kartka papieru, farby/ kredki, słomka. 

piasek/ drobna kasza, klej. 

1. Powitanka do piosenki  „Dzień dobry”.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Dziecko wraz z rodzicem poruszają się w rytm muzyki, ilustrują ruchem tekst 

piosenki. Najpierw dziecko wita się z rodzicem częścią ciała wspomnianą w piosence, 

następnie zmiana.  

2. Oglądanie filmów edukacyjnych „Bezpieczeństwo dzieci nad wodą”, 

„Bezpieczeństwo w górach”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Drogi Rodzicu. 

Odtwórz dziecku powyższy film. Porozmawiaj z przedszkolakiem na temat 

bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach. 

3. Praca plastyczna „Piaskowa przygoda” 

1) Dziecko staje na kolorowej kartce papieru. Odrysowuje swoje stopy. 

2) Zamalowuje narysowany kształt stóp na dowolny kolor farby/ kredki. 

3) Gdy praca wyschnie wycina kształt stóp i przykleja na białą kartę. 

4) Nakleja przeciętą słomkę na kartę- tworząc paski od klapek. 

5) Smaruje kartkę klejem i nasupuje piasek/ kaszę.  

 

 
Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/06/plazowe-klapki-wakacyjna-praca.html 

 

Zabawa popołudniowa  

 „Raz i dwa, raz i dwa, każdy klaszcze tak jak ja!”  

Rodzic wyklaskuje rytm, a dziecko stara się go precyzyjnie odtworzyć. Po chwili następuje 

zmiana. Alternatywnie można tupać, śpiewać, kląskać i skakać do rytmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/06/plazowe-klapki-wakacyjna-praca.html


Środa 24.06.2020r. 

Temat: „Wakacyjne przeliczanie”. 

1. Zabawa przy  piosence „Jeśli Jesteś Dziś Szczęśliwy - Piosenki Dla Dzieci | 

HeyKids” 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-

n4m-0Ix&index=3 

Drogi Rodzicu. 

Odtwórz dziecku powyższy utwór. Wysłuchajcie utworu, a następnie ilustrujcie 

ruchem tekst piosenki i naśladujcie postaci z teledysku.  

2. Zabawa „Matematyczne wyliczanki” 
Przeczytaj dziecku poniższą wyliczankę. Zadaniem malucha jest wykonać poniższe 

polecenia. 
Jabłko, gruszka, śliwka i daktyle – klaśnij w ręce razy tyle (4 razy)  

Kapusta, koper, pietruszka i ogórek – tyle razy podskocz w górę (4 razy)  

Marchewka, pietruszka, bób – tyle razy przysiad zrób (3)  

Kalarepka i mak – za uszy 2 razy się złap. 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa z elementem liczenia „Policz sam”. 
Do zabawy przygotuj kartki z cyframi od 1 do 8. Niech dziecko wybierze sobie jedną 

kartkę. Pozostałe kartki rozłóż na podłodze. Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na 

pauzę w muzyce szybko biegnie do najbliższej kartki i stara się dodać liczbę ze swojej 

kartki z liczbą z kartki do której przybiegło. (Dziecko posługuje się palcami lub 

dodają w pamięci). 

4. Zabawy z patyczkami wg instrukcji rodzica.  

(Do zabawy potrzebujemy 10 patyczków/słomek /liczmanów) 

Ile patyczków mam? Policzę je zaraz sam. 

Dziecko przeliczaja patyczki ( 10). 

A teraz ułoż 5 i dodaj jeszcze 5. 

Na przeliczenie mam znowu chęć. 

Przelicza dodane patyczki. 

Patyczki teraz się rozsypały, 

obok kartki pospadały. 

Dziecko przechyla lekko kartkę tak, aby spadło kilka patyczków. Przelicza ile zostało, 

ile spadło, ile było. 

Z tych patyczków ułożę coś ładnego 

A ty podziwiaj koleżanko i kolego. 

Dziecko układa wymyślony przez siebie wzór. Nazywa co ułożył. 

 

Zabawa popołudniowa  

„Pizza” – ćwiczenie relaksacyjne – masażyk 
(wg M. Bogdanowicz, Opis i planowanie zajęć wg Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2005.) 

Dziecko leży na brzuchu. 

Najpierw sypiemy mąkę, – przebieramy po jego plecach opuszkami 

palców obu dłoni 

zgarniamy ją – brzegami obu dłoni wykonujemy ruchy 

zagarniające 

lejemy oliwę – rysujemy palcem falistą linię, począwszy od 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3


karku, aż do dolnej części pleców 

dodajemy szczyptę soli – lekko je szczypiemy 

no... może dwie, trzy. 

Wyrabiamy ciasto, – z wyczuciem „ugniatamy” boki dziecka 

wałkujemy, – wodzimy dłońmi zwiniętymi w pięści po jego 

plecach w górę i w dół 

wygładzamy placek – gładzimy je 

i na wierzchu kładziemy: 

pomidory, – delikatnie stukamy dłońmi zwiniętymi 

w miseczki 

krążki cebuli, – rysujemy koła 

oliwki, – naciskamy palcem w kilku miejscach (dziecko 

samo wymyśla, co dodajemy do pizzy) 

posypujemy serem – szybko muskamy dziecko po plecach 

opuszkami palców obu dłoni (parmezanem, 

mozzarellą) 

i… buch! Do pieca. – przykrywamy sobą dziecko i na chwilę 

pozostajemy w tej pozycji (dopóki dziecko 

ma na to ochotę) 

Wyjmujemy i kroimy: – „kroimy” plecy brzegiem dłoni 

dla mamusi, dla tatusia 

dla babci, dla brata 

dla Matyldy… a teraz – dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki 

pizzy 

Polewamy keczupem – kreślimy palcem linię z pętelkami 

i …zjadamy… – gilgoczemy 

Mniam, mniam, mniam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czwartek 25.06.2020r. 

Temat: „Wakacyjne pląsy” 

1. Zabawa ,,Powitanie części ciała” 

Przed rozpoczęciem rodzic rysuje na paluszkach dziecka buźki :) i odwrotnie.  

Dziecko nazywa części swego ciała i jednocześnie wykonuje określone ruchy: 

,,To są palce dłoni, które zamieniają się w magiczne stworki, które chcą przywitać się 

z całym ciałem” 

Palce witają się ze sobą, witają się ze swoją głową, głaszczą włosy, 

witają się z uszami (dotykają je), nosem- liczą dziurki w nosie, usta, brodę, głaszczą 

szyję, klepią się po ramionach, głaszczą swój brzuch, uda, liczą kolana, witają się z 

kostkami, pietami”. Na sam koniec stworki witają się z stworkmi rodzica. 

2. Zabawa przy piosence „Miś i Margolcia - Piosenka na kolorowe lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 

Drogi Rodzicu. 

Odtwórz piosenkę z powyższego linku. Porozmawiaj z przedszkolakiem na temat 

tekstu piosenki. 

Kto do nas przyszedł? 

Co według tekstu piosenki będziemy robić latem? 

Powtarzamy z dzieckiem tekst refrenu- na początku normalnie, następnie cicho, 

głośno. 

3. Zabawa „Kolory Lata” 

Dziecko porusza się w rytm powyższej piosenki. Na pauzę w muzyce rodzic mówi 

nazwę jakiegoś koloru. Zadaniem dziecka jest odszukać w pokoju i jak najszybciej 

dotknąć rzeczy w danym kolorze.  

4. Zabawa do piosenki „Piosenka na kolorowe lato” 

Dziecko próbuje śpiewać refren piosenki. Wraz z rodzicem ilustruje tekst piosenki 

według poniższej instrukcji. 
Słowa – Agnieszka Galica 

Muzyka – Tadeusz Pabisiak 

 

1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato.         

 

Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

 

 

 

Będziemy po łące biegać na bosaka. 

Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać. 

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

 

 

 

Że będziemy się bawili całe lato. 

- maszerujemy w miejscu, unosimy ręcę w                                                                       

górę i robimy obrót okół własnej osi. 

-odwracamy głowę mówimy „Hej maluchy”, 

odracamy w drugą stronę i mówimy „Hej 

dzieciaki” 

 

- biegniemy w miejscu. 

- skaczemy jak żabki. 

 

-odwracamy głowę mówimy „Hej maluchy”, 

odracamy w drugą stronę i mówimy „Hej 

dzieciaki” 

 

- śpiewamy, na słowo lato wyskakujemy w górę 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0


 

2. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 

Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 

Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 

Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Że będziemy się bawili całe lato. 

 

- maszerujemy w miejscu, rysujemy słońc. 

- robimy rączką fale. 

- machami rączkami- skrzydłami 

- naśladujemy gest liczenia. 

 

5. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny ,,Letni spacerek” 

Rodzic czyta poniższy tekst i masuje swoje dziecko, następie następuje zmiana- rodzic 

czyta a dziecko masuje rodzica. 

 

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce, 

przedszkolaki wybrały się na letni spacer 

po drodze spotkały panią na szpileczkach, 

pana w trampeczkach 

tu stąpały słonie 

i biegły konie, 

wtem przemknęła szczypaweczka, 

spadł drobniutki deszczyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa popołudniowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: „Plac Zabaw,część 4” karta 36 

 

 



Piątek 26.06.2020r 

Temat: Skakać, biegać, tańczyć- zajęcia ruchowe. 

1. Powitanka do piosenki  „Dzień dobry”.  

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo 

Dziecko wraz z rodzicem poruszają się w rytm muzyki, ilustrują ruchem tekst 

piosenki. Najpierw dziecko wita się z rodzicem częścią ciała wspomnianą w piosence, 

następnie zmiana.  

2. Zabawa „Kto potrafi?”  
Dziecko porusza się do muzyki. Na pauzę w muzyce wykonuje polecenia rodzica. 

Na podłodze zostają: dłonie i stopy, plecy, kolana i łokcie, itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 

3. Zabawa do piosenki „Duży i mały skok” 

Dziecko naśladuje postaci z teledysku, ilustruje ruchem tekst piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

4. Zabawa „Przepychanka” 

Dziecko siedzi plecami do rodzica, odpychając się nogami od podłogi próbują 

przepchnąć partnera. Zamiana ról. 

5.  „Masażyk”  

Rodzic siada przed plecami dziecka. Rodzic wykonuje na plecach dziecka masażyk 

według wierszyka: 

Idą słonie, przeszły konie, 

Wiła się kręta rzeczka, 

przeszła pani na szpileczkach, 

Padał drobny deszczyk 

Czujesz dreszczyk? 

Następuje zamiana ról. 

     Zabawa popołudniowa 

Zabawa na pamięć wzrokową 

„Brakująca zabawka” 

Usiądźcie wygodnie na dywanie naprzeciwko siebie. Po środku rozłóż wspólnie z dzieckiem sześć 

przedmiotów (jeden obok drugiego), np. klocek, misio, lalka, książeczka, kredka, wiaderko. Nazwijcie 

je. Następnie poproś dziecko o to, aby zapamiętało ich nazwy i zamknęło oczka. Ty w tym czasie 

schowasz jedną z nich za siebie. Zadaniem dziecka jest powiedzieć czego brakuje. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9oGVJEdkpo
https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


Poniedziałek 29.06.2020r. 

Temat: „Czym pojedziemy na wakacje” 

1. Zabawa przy  piosence „Jeśli Jesteś Dziś Szczęśliwy - Piosenki Dla Dzieci | 

HeyKids” 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-

n4m-0Ix&index=3 

Drogi Rodzicu. 

Odtwórz dziecku powyższy utwór. Wysłuchajcie utworu, a następnie ilustrujcie 

ruchem tekst piosenki i naśladujcie postaci z teledysku.  

2. Słuchanie wiersza "Na wakacje ruszać czas" 

Drogi Rodzicu. 

Przeczytaj dziecku wiersz i porozmawiaj z nim na jego temat. 

- jakie miejsca odwiedzimy w wierszu? 

- gdzie i w co będziemy się bawić itd.? 

 

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. 

 

Zapytaj dziecko czy możemy jechać na wakacje? 

 

3. Zabawa „Jedziemy na wakacje” 

https://chomikuj.pl/mmmangel/do+uporz*c4*85dkowania/Efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe/

Odg*c5*82osy+pojazd*c3*b3w,3967639581.mp3(audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://chomikuj.pl/mmmangel/do+uporz*c4*85dkowania/Efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe/Odg*c5*82osy+pojazd*c3*b3w,3967639581.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/mmmangel/do+uporz*c4*85dkowania/Efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe/Odg*c5*82osy+pojazd*c3*b3w,3967639581.mp3(audio)


Dziecko rozpoznaje i nazywa środki transportu, które usłyszy. Dzieli ich nazwy na 

sylaby. 

4. Zabawa „Co pływa, co jeździ, a co lata?” 

Dziecko nazywa, poniższe pojazdy, wyodrębnia głoski w nagłosie ( mówi pierwszą 

głoskę), następnie dzieli środki transportu  na latające, pływające, jeżdźące.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zabawa muzyczno- ruchowa „Jadę, jadę” 

Dziecko ilustruje tekst piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=aOpEskiyu4A 

6. Pokoloruj według wzoru. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aOpEskiyu4A


 
Źródło: https://www.superkid.pl/lamiglowki-dla-dzieci-srodki-transportu 

https://www.superkid.pl/lamiglowki-dla-dzieci-srodki-transportu


Wtorek 30.06.2020r. 

Temat: „Wakacyjna pocztówka”- malowanie farbami na papierowym talerzyku. 

Pomoce: okrągły/ prostokątny papierowy talerzyk/ koło wycięte z bloku technicznego, farby, 

nożyczki, klej, blok techniczny. 

1. Zabawa przy  piosence „Jeśli Jesteś Dziś Szczęśliwy - Piosenki Dla Dzieci | 

HeyKids” 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-

n4m-0Ix&index=3 

Drogi Rodzicu. 

Odtwórz dziecku powyższy utwór. Wysłuchajcie utworu, a następnie ilustrujcie 

ruchem tekst piosenki i naśladujcie postaci z teledysku.  

2.  Zabawa „Cienie” 

Drogi Rodzicu. 

Wytnij dziecku poniższe obrazki, następnie niech maluch postara się nazwać cienie, 

dopasować do odpowiedniego obrazka i podzielić ich nazwy na sylaby. 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&list=PLeAXf0wm-GUndYcvZ5Y3DkL93-n4m-0Ix&index=3


 

 

 
Źródło: 



3. „Wakacyjna pocztówka” 

1) Pomaluj obrazek: niebo- żółte, morze niebieskie. 

2) Wytnij z papieru technicznego kształt łódki i żagla (rodzic rysuje dziecku 

kształt) 

3) Po wyschnięciu talerzyka przyklej żaglówkę. 

 

 

Źródło; https://i.pinimg.com/originals/b1/eb/87/b1eb87f857aafc9217059f8eaaab19f4.jpgj 

Zabawa popołudniowa 

„Pilot w samolocie” 

Dziecko jest pilotem samolotu i ma zamknięte oczy, natomiast rodzic odgrywa role 

kapitana wieży kontrolnej i za pomocą słów kieruje samolotem, aby bezpiecznie 

wylądował na lotnisku. Pilot musi maksymalnie się skoncentrować, poruszając 

samolot między ustawionymi na dywanie przeszkodami. Następuje zmiana. 

https://i.pinimg.com/originals/b1/eb/87/b1eb87f857aafc9217059f8eaaab19f4.jpgj

