
Temat tygodnia: Wakacje! 

Poniedziałek 29.06.2020 r. 

Temat dnia: Czym pojedziemy na wakacje? 

 

 

Witamy Was w ostatni, czerwcowy … 

poniedziałek 

 
Plany wakacyjne mamy różne – niektórzy pojadą w góry, inni nad morze lub jeziora. 

Jeszcze inni do dziadków na wieś. Zatem ruszajmy! Ale zanim pojedziemy, dowiemy 

się, czym można podróżować w czasie wakacji. Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 



1.  „Wyruszamy na wakacje”– opowieść ruchowa przy dowolnej muzyce. 

 

Dziecko zamienia się w turystę – podróżnika, który udaje się na wakacje: 

– w góry – pociągiem, 

– nad morze – samolotem, 

– nad jezioro – samochodem. 

Zadaniem dziecka jest naśladowanie czynności związanych z podróżą 

określonym środkiem transportu oraz miejscem wypoczynku. 

„Podróżujący pociągiem” okrąża pokój, a następnie naśladuje rozstawianie 

namiotu, wędrówkę wąską górską ścieżką, przeskakiwanie strumyka, ucieczkę 

przed niedźwiedziem itp. 

„Podróżujący samolotem” z rozłożonymi rękoma „startuje z lotniska”, okrąża 

pokój i „ląduje”. Naśladuje pływanie w morzu, szukanie muszelek, puszczanie 

kamykami kaczek, opalanie się itp. 

„Podróżujący samochodem” trzyma w rękach „kierownicę” i „jedzie” wokół 

sali. Naśladuje pchanie zepsutego auta, pływanie kajakiem, łowienie ryb, 

zbieranie grzybów itp. 

 

2.  „Co to za pojazd?”– zabawa ortofoniczna. 

 

Naśladowanie odgłosów różnych pojazdów. Rodzic prezentuje dzieciom 

obrazki przedstawiające różne pojazdy i czyta zagadkę. Następnie proponuje 

zabawę w kalambury: 

Dziecko ogląda obrazek i naśladuje sposób poruszania się i odgłos 

przedstawionego na nim pojazdu. 

 

Mknie szybko po szynach, dudnią wagony. 

Przewozi ludzi w dalekie strony. (pociąg) 

 

 
 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

 



 
 

Wiezie tłum podróżnych i wielkie bagaże, 

wszędzie, gdzie przewodnik jechać mu rozkaże. (autokar) 

 

 
 

Załoga na jego pokładzie, kiedy żagle rozwinie, 

to z prędkością wiatru po jeziorze płynie. (żaglówka) 

 

 
 

Ma cztery koła, przemierza ulice. 

Kierowca w nim pewnie trzyma kierownicę. (samochód) 

 



 
 

Pokonuje morskie fale, szybko płynie w dal. 

Nie lęka się sztormów i wzburzonych fal. (statek) 

 

 
 

Ma dwa koła, łańcuch, dzwonek, lusterko i pedały. 

bez paliwa każdy może jeździć na nim przez dzień cały. (rower) 

 

 
 



3. „Pojazdy. Alfabet dla dzieci po polsku”. 

 

Poznanie pojazdów, które poruszają się po lądzie, po wodzie oraz w powietrzu 

na podstawie filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zjnRITBJMLc&feature=youtu.be 

 

4. „Wakacyjny pociąg” – praca plastyczna. 

 

Wykonanie pociągu kolejowego dowolną techniką (malowanie, wycinanie, 

wydzieranie z kolorowego papieru, gazet). Rodzic przygotowuje dziecku 

lokomotywę i wagoniki z kartonu. Dziecko dostaje do wyboru różne materiały 

(farby, papier kolorowy, gazety) i ozdabia je według własnego pomysłu. 

Następnie na małych kartonikach rysuje swój portret oraz wszystkich członków 

rodziny i nakleja w oknach  wagonów. Na kolejnych wagonikach może 

narysować portrety swoich kolegów i koleżanek i stworzyć wakacyjny pociąg.  

 

5. Karty pracy (6 – latki): 

 

 Praca z KP4. 47a – rozwiązywanie rebusów i rysowanie po śladzie według 

instrukcji.  

 

 Praca z KP4. 47b  - rysowanie wakacyjnych planów. 

 

6. Przydatne linki: 

 

 Bezpieczne wakacje:  

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

 

 Wirtualne zwiedzanie muzeum kolejnictwa: 

https://www.ai360.pl/panoramy/680 

 

 Wirtualne wycieczki i spacery „Cuda natury na świecie” 

https://miastodzieci.pl/czytelnia/cuda-natury-na-swiecie-najlepsze-wirtualne-

wycieczki-dla-dzieci-i-rodzicow/ 

 

 Zabawy w podróży dla małych i dużych - propozycje zabaw do 

wykorzystania w trakcie podróży: 

http://www.buggygym.pl/blog/zabawy-podrozy-dla-malych-duzych-czyli-zwariowac-

dzieckiem-drodze-wakacje-propozycje-kreatywnych-zabaw-dla-calej-rodziny-podrozy/ 

 

 Kolorowanki online „Pływamy kajakiem” i inne: 

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/plywamy-kajakiem/ 
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Pokoloruj według kodu: 
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