
22.06.2020 aktywność umysłowa 
 
Temat zajęcia: Słuchanie wiersza „Na wakacje ruszać czas" B. Szelągowskiej  . 
 
Przebieg: 
1.Dzieci słuchają wiersza czytanego przez rodzica; „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.Rodzic zadaje dziecku pytania: 
- O czym opowiadał wiersz? 
-Co można robić w czasie wakacji? 
-Gdzie chcesz   wyjechać podczas wakacji? 
3. Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające różne regiony naszego kraju . Dziecko 
opowiada co dzieje się na ilustracjach i   co ciekawego można robić będąc w górach, nad 
morzem, na Mazurach i na wsi .  



 
https://chomikuj.pl/aducha179/Przedszkole/Przedszkole++materia*c5*82y/pory+roku/lato/ob
razki+kolorowe 



https://chomikuj.pl/e-wa/Galeria/obrazki*2c+ilustracje/wakacje*2c+lato



 https://chomikuj.pl/ANNAK911/Obrazki-kolor/2.+Lato,4 
4. Zabawa ruchowo-  naśladowcza  przy piosence  ,,Maszynista  zuch ‘’ 
https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 
5. Gra edukacyjna ,,Wakacyjne memory’’ Poniższą kartę wydrukujcie 2 razy, rozetnijcie 
obrazki  wzdłuż linii . Poproście dziecko aby nazwało przedmioty, porozmawiajcie do czego 
one służą i co można z nimi zrobić . Następnie wszystkie karty odwróćcie na drugą stronę . 
Dziecko losuje dwie karty  równocześnie starając  się znaleźć  parę  . Wygrywa  ten  kto 
znajdzie większą ilość par.  



https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-
pomoce.html 
 
 
ZABAWA POPOŁUDNIOWA 
 
1. 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.  
 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy ,,Wakacje języczka ‘’ 
źródło; www.macedukacja.pl 
Język wyruszył na wakacje. Wsiadł do samochodu i mocno kręcił kierownicą (dziecko 
rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej wardze).  
Zaczął padać deszcz, więc włączył wycieraczki (dziecko porusza językiem od jednego 
do drugiego kącika ust). 
 Kiedy wyszło słońce, wysiadł z samochodu i przesiadł się do balonu, którym poleciał 
wysoko do góry (dziecko przesuwa język za górne zęby po wałku dziąsłowym). 
Ponieważ wiał dość silny wiatr, balon raz unosił się wysoko do góry, a raz opadał na 
ziemię (dziecko porusza językiem, na zmianę, raz do górnych, a raz do dolnych 
zębów). Język z zaciekawieniem przyglądał się, jak pięknie po niebie płynęły białe 
chmury (dziecko przesuwa język po podniebieniu, od zębów w stronę gardła).  
Postanowił wylądować na ziemi i zwiedzić najbliższą okolicę na rowerze (dziecko 
rysuje językiem koła między zębami a wargami),  
ale kiedy jechał, często musiał dzwonić dzwonkiem (dziecko mówi : dzyń, dzyń).                         
Z radosnym uśmiechem na twarzy wrócił do swojego domu (dziecko szeroko rozciąga 
wargi). 
 

WTOREK 23.06.2020 r. 

Temat: „Już niedługo wakacje” 

Przebieg: 

1. 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… (morze) 

 

Kiedy się rozzłoci lato, 

czas opuścić miejskie mury 

i w zielona ruszyć ciszę, 

nad jezioro, albo w góry… (góry) 

 

Czas słońca, zabawy 

i złotej swobody,  

wspaniałych wędrówek 

i letniej przygody. (wakacje) 

 

2. „Łódka”- praca plastyczna. 

Przygotujcie wcześniej: łupina arbuza, drewniany patyczek do szaszłyków, kreatywna 

pianka, nożyczki. 

Wykonanie łódki jest bardzo proste. Jednak trzeba dobrze wyciąć kształt skórki, żeby 

woda się nie wlewała do środka. Najpierw pozbywamy się miąższu z arbuza, 

wycinamy trójkąt z pianki na żagiel, nakłuwamy go i przekładamy patyczek przez 

dziurki. Na koniec wbijamy maszt do skórki i łódka gotowa. Dziecko może się nią 

bawić podczas wieczornej kąpieli, albo w upalny dzień w baseniku na podwórku, czy 

na balkonie.  

 

 

 

 

 

 
 
 
              
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/08/arbuzowe-lodki-kreatywna-zabawa-dla-dzieci.html  
3.  „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. 

Zabawa popołudniowa: 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/05/malowanie-piana/  

   Miłego dniaJ 

24.06.2020 r. środa 
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 
 
Załącznik 

 



 
Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/07/wakacyjne-karty-pracy-do-druku/ 
Zabawa popołudniowa 
„Taniec części ciała” – kształtowanie świadomości własnego ciała. 
Rodzic prosi, aby dziecko poruszało wskazanymi częściami ciała w rytm muzyki. Tańczą 
kolejno: głowa, szyja, ramiona, ręce, dłonie, palce, tułów, biodra, nogi i stopy. 
https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo  
Powodzenia J 
 
Aktywność muzyczna    25.06.2020 czwartek  
 
Temat: „Na wakacje czas, słońce woła nas” – zabawy muzyczno – ruchowe. 
 
Przebieg: 
1. Zabawa rytmiczna na powitanie „Już wakacji nadszedł czas”. 
 
    Rodzic recytuje rymowankę. Wspólnie z dzieckiem rytmizuje (wypowiada  
    sylabami) jej treść uderzając o siebie klockami lub klaszcząc lub stukając  
    dłońmi o podłogę. 
 
    Witam was, witam was. 
   Już wakacji nadszedł czas. 
   Śpiewasz ty, śpiewam ja, 
   więc śpiewajmy: la la la. 
 
Źródło rymowanki: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 



                                    
 
2. Słuchanie piosenki „Wakacji czas”. 
 
 Link do piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 
 
I  Żółty kolor jak radosne słońce 
   co na niebie latem jasne i gorące. 
   Kolorowych kwiatów wszędzie pełno jest. 
   Ciepłe słońce wita lato z nami też. 
 
Ref. Już wakacji nadszedł czas 
        lato, lato wita was. / bis 
 
II A niebieski to jest kolor nieba, 
    nieba dużo tutaj zawsze nam potrzeba. 
    No bo niebo zawsze tak wesołe jest 
    kiedy słońce świeci a nie pada deszcz. 
 
Ref. Już wakacji nadszedł czas 
        lato, lato wita was. / bis 
 
3. Krótka rozmowa na temat treści piosenki: 
    - jakie jest słońce w piosence?  (żółte, gorące) 
    - jakiego koloru jest niebo?   (niebieskie) 
    - kiedy niebo jest wesołe?   (kiedy świeci słońce) 
4. Zabawa muzyczno – ruchowa przy piosence „Wakacji czas”. 
 
    Prosimy o przygotowanie słońca z żółtego papieru i niebieskiej chmurki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link do obrazków:  
https://pl.depositphotos.com/vector-images/s%C5%82o%C5%84ce.html 
 
Słońce i chmurkę rozkładamy na podłodze. Podczas pierwszej zwrotki dziecko podnosi do 
góry słońce i spaceruje z nim po pokoju. 
 
Przy słowach refrenu dziecko odkłada słońce na podłogę i wspólnie z rodzicem tańczy w 
małym kółeczku w rytm piosenki. 
 
Podczas drugiej zwrotki dziecko podnosi w górę chmurkę i spaceruje po pokoju. 



 
Gdy znów usłyszy refren odkłada chmurkę i ponownie zaprasza rodzica do wspólnego tańca. 
 
5. 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) 
 
Zabawa popołudniowa     
 
Zabawa „Jaki kształt ma foremka?” 
 
Rodzic wkłada do woreczka lub pudełka foremki do piasku w różnych kształtach i kolorach 
lub foremki wycięte z papieru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Następnie recytuje rymowankę: 
 
Mam foremkę kolorową, 
wezmę ją na plażę. 
Chcesz zobaczyć jaka ładna? 
To ci ją pokażę. 
 
Dziecko wyjmuje z worka dowolną foremkę. Określa jej kolor i mówi co przypomina jej 
kształt (np. rybkę, gwiazdkę, muszelkę itp.) 
 
Źródło do obrazków: Przewodnik „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 
 
Link do obrazków:  
https://archiwum.allegro.pl/oferta/ikea-zestaw-foremek-sandig-zabawki-do-piasku-5-szt-
i7625188318.html 



 
26.06.2020 piątek 
Temat zajęć: Razem bawić się weselej- zabawy ruchowe. 
 
Do zabawy zapraszamy  
Dobry humor dzisiaj mamy! 

źródło 
1. Zabawa orientacyjno – porządkowa „Spacerek”. Dziecko z ulubioną zabawką 

spaceruje po pokoju w rytm piosenki „Poszło dziewczę po ziele” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZwIZE3Vm2J4 
Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele 
Nazbierało niewiele, niewiele, hej! 
Przyszedł do niej braciszek 
Połamał jej koszyczek. 
Oj ty, ty, oj, ty, ty 
Za koszyczek zapłać mi. 
Oj ty, ty, oj, ty, ty 
Za koszyczek zapłać mi. 
Rodzic dołącza do dziecka podczas refrenu. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Ćwiczenie wyciszające „Wdech- wydech” wykonywane w siadzie skrzyżnym.  

Zabawa popołudniowa  
 
„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. 
 
 



Aktywność umysłowa   29.06.2020 poniedziałek  
 
Temat: Rozmowa na temat obrazka  „Wakacje nad morzem”. 
 
Przebieg: 
1. Wprowadzenie do tematyki zajęć – zagadka. 
 
    Żółty jest na plaży, 
    żółty w piaskownicy. 
    Tyle ma ziarenek, 
    że nikt ich nie zliczy.    (piasek) 
 
Źródło zagadki: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę”  wydawnictwa                                              
                            MAC. 
 
Jeżeli mamy możliwość można pokazać dziecku piasek i wyjaśnić, że składa się z wielu 
małych ziarenek. 
 
Krótka rozmowa na temat właściwości piasku i możliwości wykorzystania go w zabawie: 
- Jaki kolor ma piasek? 
- Czym można bawić się w piasku? 
- Co można zbudować z piasku? 
- Z jakiego piasku najlepiej budować?    (z mokrego) 
- Gdzie można zobaczyć najwięcej piasku?    (nad morzem na plaży) 
 
 
2. Praca z obrazkiem „Wakacje nad morzem”. 
 

 
 



 
 
 
Link do obrazka: 
https://www.alamy.com/a-vector-illustration-of-a-family-spending-vacation-time-on-the-
beach-image64987061.html 
 
 
Dziecko ogląda obrazek przedstawiający morze i plażę. Opowiada co dzieje się na obrazku. 
Można pomóc dziecku zadając pytania: 
- Kto jest na plaży? 
- Co robią dzieci? 
- Jak są ubrane? 
- Co zbudowały z piasku? 
 
3. Zabawa ruchowa bieżna „Piasek parzy”. 
 
   Dziecko porusza się w rytm dowolnej muzyki marszowej. Na hasło „Piasek  
   parzy” biega na palcach, wysoko unosząc kolana. Zabawę powtarzamy 3 razy. 
 
4. Rozmowa z dzieckiem na temat „Wakacyjne przestrogi”. 
 
   Rodzic informuje dziecko, że otrzymał list, który zawiera rady, jak  
   bezpiecznie spędzić wakacje. Wyjmuje list z koperty i odczytuje zawarte w  
   liście przestrogi, kończąc każdą z nich pytaniem: Dlaczego? Dziecko próbuje  
   znaleźć odpowiedź. 
 
   Gdy wyjeżdżacie z rodzicami, 
   musisz pilnować się taty i mamy.   (Dlaczego?) 
 
   W morzu pływać lub w jeziorze 
   Z rodzicami tylko możesz.       (Dlaczego?) 
 
   Kiedy słońce mocno praży, 
   to czapeczkę weź na plażę.     (Dlaczego?) 
 
   Na rowerze jechać możesz, 
   Gdy założysz kask na głowę.    (Dlaczego?) 
 
 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 
 
Zabawa popołudniowa     
 
Zabawa rozwijająca zmysł dotyku „Plażowe zagadki”.  
 
Rodzic rozkłada na podłodze żółty materiał lub inny dostępny w domu. Może być też 
apaszka, szalik itp… 
Pod materiał chowamy różne przedmioty znane dziecku: np. małą piłkę, łopatkę, foremkę, 
mały samochód, klocek itp… 



 
Rodzic mówi dziecku, że wiatr wiejący na plaży przykrył piaskiem skarby. Dziecko odgaduje 
za pomocą dotyku (przez materiał), co ukryło się pod piaskiem. 
 
 
Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 
 
30 .06.2020 wtorek –aktywność artystyczna  
 
Temat: Praca konstrukcyjna z materiałów do recyklingu ,,Meduza’’. 
Przebieg: 
1. Rodzic czyta dziecku wiersz M. Jankowiak pt. „Meduza”    
             Meduza                                                                                                                                                 
Żyje w morzu takie zwierzę, 
przeźroczyste, sam nie wierzę. 
Śliskie jak maleńki żelek, 
ale nie jest to cukierek. 
Tańczyć lubi pośród fal, 
błyszczy, kiedy płynie w dal. 
Nieraz bywa w kształcie dzwonka, 
czasem jest jak parasolka. 
Kiedy grzeje się na plaży, 
małe dzieci w łapki parzy. 
Piecze bardziej niż pokrzywa, 
później w glonach się ukrywa. 
 
2. Rozmowa na temat wiersza i filmu  
- O czym opowiadał wiersz? 
- Jak wygląda meduza?                                                                                                                                                                              
-Gdzie podczas wakacji możemy spotkać meduzę?   
3. Rodzic prezentuje dziecku krótki film o życiu meduz,, Meduzy Zatoki Puckiej ‘’ 
https://www.youtube.com/watch?v=A_86Na7CyTA   i opowiada kilka ciekawostek o jej 
życiu. 
4. Wykonanie pracy plastycznej 
Wspólnie przygotujcie materiały potrzebne do wykonania meduzy; plastikową butelkę , 
skrawki białego i niebieskiego papieru  ,  kolorowe,  wstążeczki po ok 25 cm   ,nożyczki, 
dziurkacz , klej. Sposób wykonania;  
1.  Rodzic odcina dno z plastikowej, dużej butelki i dziurkaczem robi otwory na dolnej 
krawędzi odciętego dna butelki.  

2. Dziecko przewleka przez otwory kolorowe wstążeczki i zawiązuje je na supełek . 
Następnie wycina z kartonu kształt oczu w białym i niebieskim kolorze  i nakleja wg wzoru . 



 

 

3. Rodzic przy pomocy ostrego narzędzia robi otwór  w dnie butelki i przewleka wieszadełko. 

 
Źródło: https://ekodziecko.com/meduza 



4. Zabawa taneczna przy muzyce ,,Taniec meduzy’’ .  Rodzic włącza muzykę znajdującą się 
pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=0Tb5TkB0t9w  - Richard Clayderman - 
Greatest hits of Piano  ,  a dziecko improwizuje  ciałem i  wykonaną sylwetą  meduzy  taniec 
meduzy w wodzie .  
 
 ZABAWA POPOŁUDNIOWA  
Zabawa rozwijająca wrażliwość dotykową „Zagadki sensoryczne’’. Do zabawy 
przygotujcie pudełko po butach i wytnijcie w pokrywce taki otwór, aby zmieściła się w nim 
ręka dziecka. 
Rodzic wkłada do pudełka po butach   różne przedmioty: muszelkę, okulary, piłeczkę 
gumową, grzebień, pędzel, słuchawki, strzykawkę  (w zależności od tego co mamy  w domu) 
. Dziecko przez otwór wkłada rękę, dotyka różnych przedmiotów i stara się odgadnąć co to 
jest. Następnie wyjmuje go i opowiada z czym kojarzy mu się ten przedmiot.  
 

  
               
 
 
 


