
TEMAT TYGODNIA: WAKACJE! 

PIĄTEK: WAKACYJNE GRY I ZABAWY 

 

 

 

1. „Malujemy lato” - masażyk relaksacyjny na podstawie wiersza Bożeny 

Formy. 

 

Rodzic wykonuje masażyk dziecku, następnie dziecko rodzicowi (rodzic czyta 

wiersz). 

 

Świeci słońce, (wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców) 

pada deszcz (dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach) 

kapu, kap, kapu, kap. (zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych 

miejscach) 

A my z latem wyruszamy (energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej 

strony do prawej) 



zwiedzić świat, zwiedzić świat. (poklepują rozwartymi dłońmi plecy  

w różnych miejscach) 

Policzymy drzewa w lesie (dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami lewej 

dłoni i prawej dłoni równocześnie) 

i kwiaty na łące (rysują kontury kwiatów) 

powitamy tańcem księżyc (masują plecy rozwartymi dłońmi) 

i kochane słońce. (wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią) 

Pobiegniemy wąską dróżką, (stukają, na przemian, opuszkami palców) 

górskimi szlakami (rysują ścieżkę palcami wskazującymi) 

do kąpieli w słonym morzu (całą dłonią rysują fale) 

wszystkich zapraszamy. (delikatnie szczypią) 

 

2. Zabawa – opowieść ruchowa Na plaży (według Małgorzaty Markowskiej). 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce. (Dzieci 

biegają w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze. (Wznoszą 

ramiona do góry). Teraz opadają w dół. (Wyciągają ramiona w bok). Przestało 

wiać. Latawce opadają na piasek. (Dzieci siadają skrzyżnie). Rysujemy na piasku 

kształt swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, latawce podrywają się do 

lotu. (Dzieci powoli podnoszą się do stania i kontynuują bieg). Słonko świeci, 

piasek staje się gorący. Idziemy ochłodzić stopy w wodzie. Idąc, podnosimy 

wysoko kolana, staramy się utrzymać przez chwilę na jednej nodze. Wchodzimy 

do wody i ochładzamy ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. 

Podskakujemy obunóż, rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. 

Kładziemy się na piasku i opalamy brzuchy. Patrzymy na niebo i podziwiamy 

latawce. Teraz opalamy plecy. 

 

 

3. „Powitanie lata" - nauka rymowanki Iwony Fabiszewskiej. 

 

R. proponuje dziecku powitanie lata wspólną rymowanką. 

Dzieci wspólnie z R. wypowiadają tekst rymowanki z różnym natężeniem 

głosu: cicho, głośno. 

 

Kolorowe lato! Z radością cię witamy 

i do wspólnych zabaw gorąco zapraszamy. 

Bardzo się cieszymy, że jesteś już nami. 

Ogrzewaj nas codziennie ciepłymi promykami. 



4. ,,W co dzieci lubią się bawić latem?” - burza mózgów połączona  

z wykonaniem pracy plastycznej. 

 

Swobodne wypowiedzi dzieci o ulubionych letnich zabawach. 

Rysowanie ulubionej, letniej zabawy. 

 

5. „Sporty i letnie zabawy" - interaktywna prezentacja. 

 

Zobaczcie filmik. Postępujcie zgodnie z zawartymi w nim poleceniami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw&feature=youtu.be 

 

6. Śpiew piosenki pt. „Niech żyją wakacje!” 

https://www.youtube.com/watch?v=JiccUKhdkWs (źródło.gov.pl) 

 

7. Gra interaktywna „Podróże – ile sylab ? 

https://view.genial.ly/5eec77aa8146ce0d750bfdd7(źródło.gov.pl) 

 

8.  Zobacz, co przytrafiło się tym razem Bolkowi i Lolkowi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XPat7Byj4VE 

 

9. Wykonaj kartę pracy 

 

https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y1QWCQaDhbw&feature=youtu.be
https://view.genial.ly/5eec77aa8146ce0d750bfdd7(źródło.gov.pl)
https://www.logopestka.pl/wp-content/uploads/2018/06/ubrania-BW.pdf


10. Co pływa, co tonie? – zajęcia badawcze 

 

Co potrzebujemy? 

Miska z wodą, kamyk, kartka z zeszytu, plastelina, klucz, korek, piłeczka do ping-

ponga, klocek drewniany, klocek plastikowy, piórko, liść, gąbka, makaron, wasza 

łódka 

Najpierw sprawdźcie czy wasze łódki unoszą się na wodzie 

- obserwowanie, swobodne wypowiadanie się na temat sposobu poruszania się łódki 

- dmuchanie na łódkę (raz mocno, raz lekko) 

- obciążanie łódki kamykami – swobodne wypowiedzi na temat doświadczenia. 

Rodzic zwraca uwagę na ograniczenia, jakie obowiązują przy obciążaniu np. statków. 

Wyjaśnia, że załadowany zbyt duży ciężar może spowodować zatonięcie statku. 

 

Po wykonaniu doświadczenia z łódką, sprawdźcie jak zachowują się pozostałe 

przedmioty na wodzie.  

UDANEJ ZABAWY 

 

11. Zabawa „Szum morskich fal” 

 

Do zabawy potrzebować będziemy reklamówki i Waszej ulubionej piosenki. 

Wywołujcie dźwięk przypominający szum morskich fal w rytm melodii. 

 

 



12. Propozycja – wykonaj lornetkę do zabawy. 

 

 

 

 



13. Propozycja – malowanie paznokci. 

 

14. Zabawa na deszczową pogodę. 

 

 



 


