
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci!  

Witamy wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Oto kolejna porcja zadao i zabaw 

dla Was – oczywiście są to propozycje dla chętnych!  

Miłej zabawy! 

22.06.2020 – poniedziałek 

1.  „Dzieo dobry” – zabawa powitalna.  

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU 

2. „Niech żyją wakacje” – spróbujcie wspólnie z Rodzicami zaśpiewad 

wakacyjną piosenkę. 

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

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo,  

i słooce, wolny, swobodny czas.  

Pojedzie z nami piłka i kajak, i skakanka,  

będziemy grad w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słooce na ciemno nas opali,  

W srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.  

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las, 

 i niebo, i słooce, wolny, swobodny czas. 

3. Wakacyjny czas – zestaw dwiczeo gimnastycznych z plastikowymi 

obręczami.  

 ”Auta i bus” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Dziecko otrzymuje małą plastikową obręcz – „kierownice” i naśladuje jazdę 

autem. Na hasło: bus jak najszybciej ustawia się za rodzicem, który trzyma  

w dłoniach dużą obręcz hula-hop (jako kierownicę), i układa swoja obręcz na 

podłodze, po czym siada na niej jak na fotelach w busie. Zabawę należy 

powtórzyd kilka razy.  

 „Na przejeździe kolejowym” – zabawa równoważna.  

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


Na podłodze rozłożone są plastikowe obręcze. Dziecko porusza się swobodnie 

po sali w rytmie tamburyna, na którym gra rodzic, wyznaczając jednocześnie 

tempo poruszania się. Na przerwę i sygnał gwizdka uczestnicy zabawy stają  

w środku dowolnej obręczy na jednej nodze, drugą wystawiają do tyłu,  

z jednoczesnym wystawieniem do przodu przeciwstawnej ręki i starają się przez 

chwilę utrzymad równowagę. Gdy ponownie rozlegnie się dźwięk tamburyna, 

poruszają się swobodnie po sali.  

 „Wiatraki i ptaki” – krążenia ramion.  

Dziecko wyobraża sobie, że podczas podróży widzi wiatraki i ptaki. Na hasło: 

ptaki porusza się po pokoju, machając ramionami jako skrzydłami. Na hasło: 

wiatraki zatrzymuje się i wykonuje naprzemienne krążenia ramion.  

 „Podróż przez tunel” – dwiczenie dużych grup mięśniowych.  

Dziecko ustawia się w dwóch szeregach naprzeciw siebie, łącząc uniesione 

ramiona, tworząc sklepienie „tunelu”. Ostatnia osoba przemieszcza się  

w „tunelu” w podporze tyłem. Gdy dostanie się na początek, dołącza do dziecka 

ustawionego w „tunelu”. W ten sposób trasę pokonują kolejno wszystkie osoby 

uczestniczące w zabawie. 

 „Odpoczynek po podróży” – dwiczenie uspokajające.  

Dziecko siedzi z wyprostowanymi nogami i ramionami podpartymi po bokach. 

Wciąga powietrze nosem, uwypuklając klatkę piersiową, i wydycha ustami. 

4. „Pocztówki z wakacji” – zagadki obrazkowe.  

Dziecko siedzi na dywanie i ogląda pocztówki z ciekawych miejsc z wakacyjnymi 

krajobrazami, podając je sobie z rąk do rąk. Następnie próbuje odgadnąd, jakie 

miejsca przedstawione są na widokówkach. Jeśli rodzic dysponuje mapą świata, 

może pomóc dziecku zlokalizowad te miejsca. Na koocu kładzie na mapie Polski 

tylko te pocztówki, które zostały wysłane z ich kraju.  

 



 

 

 

 

5. „Co tu nie pasuje?” – karta pracy.  

W każdym rzędzie skreśl jeden niepasujący element. 

 



 

 



23.06.2020 – wtorek 

1. „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”  – piosenka na dobre rozpoczęcie dnia. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl 

2. „Wakacyjne miejsca” – doskonalenie percepcji słuchowej i sprawności 

manualnej.  

Dziecko otrzymuje kartę, na której znajdują się obrazki kilku wakacyjnych 

miejsc. Zadaniem dziecka jest połączenie obrazków z właściwymi podpisami  

i pokolorowanie tych, w których nazwie są dwie sylaby.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl


3. „Moje wakacyjne marzenie” – wykonanie pracy plastycznej.  

Dziecko otrzymuje duży arkusz papieru (format A3) i pastelami olejnymi rysuje 

pracę na temat „Moje wakacyjne marzenie”. Tło może wypełnid, rozcierając 

suche pastele. Po wykonaniu pracy prezentuje ją na forum i opowiada o swoich 

marzeniach. 

4. „Sokole oko” – zabawa rytmiczna z rolkami po ręcznikach papierowych 

(należy ją przeciąd na pół ). 

https://www.youtube.com/watch?v=MzQFTn8tHY4 

5. Wspólnie z rodzicami i rodzeostwem obejrzyj wakacyjny filmik „Kubuś-

wakacje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E&feature=youtu.be&fbcl

id=IwAR2W5fAkZxUIZpDYx5qBBTXzXU2HBCaAqcyt4nVbVU804mXSiDxq8nmI

Bpk 

 

24.06.2020 – środa 

1. „Jaskinia na wyspie skarbów” – gimnastyka buzi i języka.  

Uczestnicy zabawy naśladują za pomocą narządów mowy to, co robi 

prowadzący: na wyspie skarbów jest jaskinia – szerokie otwarcie jamy ustnej;  

w jaskini są tunele – krążenie językiem wokół ust; w jaskini można spotkad 

nietoperze – wysunięcie języka i szybkie machanie; w głębi jaskini kapie woda – 

kląskanie językiem.  

2. „Spływ kajakiem” – zabawa ruchowa.  

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem lub rodzeostwem. Jedno siada z wypro-

stowanymi nogami, drugie siada w taki sam sposób za plecami partnera. Każdy 

dostaje laskę gimnastyczną (kijek) jako wiosło. Uczestnicy zabawy  „wiosłują”,  

a gdy usłyszą bębenek, osoba będąca z tyłu siada z przodu. I znów pary 

„wiosłują”.  

https://www.youtube.com/watch?v=MzQFTn8tHY4
https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W5fAkZxUIZpDYx5qBBTXzXU2HBCaAqcyt4nVbVU804mXSiDxq8nmIBpk
https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W5fAkZxUIZpDYx5qBBTXzXU2HBCaAqcyt4nVbVU804mXSiDxq8nmIBpk
https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2W5fAkZxUIZpDYx5qBBTXzXU2HBCaAqcyt4nVbVU804mXSiDxq8nmIBpk


3. „Co się zdarzyło na plaży?” – rozmowa inspirowana historyjką obrazkową. 

Rodzic prezentuje dwie pierwsze ilustracje z historyjki obrazkowej, a dziecko 

opowiada, co się na nich dzieje. Następnie zastanawia się, co ich zdaniem 

wydarzy się dalej. Kiedy pomysły dziecka się wyczerpią, prowadzący prezentuje 

trzy kolejne ilustracje, a dziecko opowiada, co się znajduje na obrazkach. Na 

koniec rozmawiają na temat postawy dziewczynki, rodziców i ratownika. 

Dziecko odpowiada na pytania: Co spowodowało, że dziewczynka zgubiła się w 

tłumie? Jak można było tego uniknąd? Gdyby ktoś z was zgubił się w tłumie, a 

nie miał opaski, to co mógłby zrobid? 

 

 

 

 
 

4. „Uwaga: czerwona flaga” – zabawa ruchowa.  

Dziecko zostaje „ratownikiem” na plaży. Pokazuje flagę białą bądź czerwoną. 

Flaga biała oznacza, że kąpielisko jest otwarte – rodzic/rodzeostwo imitują 



pływanie. Flaga czerwona oznacza zakaz pływania – uczestnicy stają na brzegu 

dywanu. Po chwili „ratownikiem” zostaje ktoś inny i zabawa trwa dalej.  

5. Wspólnie z rodzicami i rodzeostwem obejrzyj wakacyjny filmik 

„Bezpieczeostwo w górach”. 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR0NM-FsYs6eteqLae_KuQvCXnuTazVIW779IaJDsDjD1Zyw6RFZhOxI9i8 

 

25.06.2020 – czwartek 

1.  „Góry do góry” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem śpiewu i pokazu.  

https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao 

2. „Co jest niezbędne?” – zabawa rozwijająca logiczne myślenie.  

Rodzic prosi, aby dziecko na chwilę zamknęło oczy i wyobraziło sobie, że jest 

rozbitkiem na bezludnej wyspie. Na plaży leży kilka przedmiotów wyrzuconych 

przez morze (obrazki rozłożone na podłodze). Dziecko może zabrad ze sobą 

tylko jedną rzecz i wyjaśnid, dlaczego właśnie ten przedmiot jego zdaniem jest 

najważniejszy w zaistniałych okolicznościach. Kiedy przedmiotów jest coraz 

mniej, kolejni uczestnicy mogą wybierad przedmiot i wyjaśniad, dlaczego raczej 

nie byłby szczególnie przydatny rozbitkowi.  

   

 
 

3. „Sudoku z monetami” – dwiczenie rozwijające logiczne myślenie.  

Dziecko otrzymuje karty pracy. Ma za zadanie wyciąd obrazki monet i przykleid 

je w pustych polach, aby nie powtarzały się w linii pionowej i poziomej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NM-FsYs6eteqLae_KuQvCXnuTazVIW779IaJDsDjD1Zyw6RFZhOxI9i8
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0NM-FsYs6eteqLae_KuQvCXnuTazVIW779IaJDsDjD1Zyw6RFZhOxI9i8
https://www.youtube.com/watch?v=sdQGqO9xuao


 

5. „Nadmorski skarb” – dwiczenia pamięci krótkotrwałej.  



Dziecko siada za rodzicem, aby mied przed sobą plecy mamy lub taty. Wspólnie 

z rodzicem recytują rymowankę i wykonują odpowiednie ruchy.  

„Nadmorski skarb” (Natalia Łasocha)  

Przeczesuję plażę  

dziecko drapie delikatnie plecy szeroko rozstawionymi palcami, od góry do 

dołu, od lewej do prawej  

i cały czas marzę, by odnaleźd w piasku  

palcem wskazującym rysują spiralę na środku pleców  

o niezwykłym blasku drogocenny skarb.  

I już mam… dwa patyki.  

rysują dwie pionowe kreski  

Przeczesuję plażę…  

Następnie zamieniają się rolami i powtarzają całą rymowankę. Na koocu rodzic 

dodaje do poprzedniego skarbu kolejny, np. trzy muszelki / cztery piórka / pięd 

bursztynów / sześd kamyków. Przy każdym powtórzeniu dziecko próbuje samo 

wymienid nazwy wszystkich skarbów, które pojawiły się wcześniej. 

6. Wspólnie z rodzicami i rodzeostwem obejrzyj wakacyjny filmik „Kubuś-

letnie zabawy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=16M84KkyXrU 

 

26.06.2020 – piątek 

1. Zaproś rodzica, rodzeostwo  do wspólnych dwiczeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

2. „Na wakacjach” – masażyk w parach. 

Dziecko siedzi na podłodze za rodzeostwem lub rodzicem.za drugim. Wykonuje 

na plecach partnera gesty, według pokazu rodzica:  

• na wakacjach budzi słooce – rysowanie koła, a potem promieni;  

https://www.youtube.com/watch?v=16M84KkyXrU
https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


• czasem pokropi ciepły, letni deszczyk – przebieranie palcami po całych 

plecach;  

• można udad się nad rzekę – rysowanie falistej linii od karku w dół pleców;  

• można wędrowad po górskich szlakach – chodzenie palcami od dołu pleców 

ku karkowi;  

• można kąpad się w morzu – dłonie zwinięte w pięśd, palce wskazujące 

wysunięte wykonują koliste ruchy po całych plecach.  

3. „Wakacyjne rymy” – zabawa słuchowa.  

Dziecko losuje z koszyczka obrazek, na którym znajduje się jakiś obiekt. 

Odczytuje napis z dołu obrazka i spaceruje, cały czas powtarzając ten wyraz. 

Zadanie polega na dobraniu się w pary obrazki tak, aby nazwy obrazków się 

rymowały. Powstaną następujące rymy: lody – schody, drzewa – mewa, czapka 

– babka, żyrafa – szafa, góry – chmury, kajaki – lizaki, łódka – kłódka, płot – kot, 

ryby – grzyby, muszelki – żelki, kamyki – patyki, mak – ptak.  

   

 
 

4. „Na wakacjach”  – zabawa doskonaląca pamięd słuchową i ruchową.  

Rodzic gra na instrumencie i jednocześnie wypowiada nazwę czynności, która 

powinna towarzyszyd w trakcie gry:  

• tamburyno – pływanie w morzu;  



• klawesyn – jazda konna;  

• bębenek – skoki na trampolinie.  

Dziecko zapamiętuje sygnały dźwiękowe, a kiedy rodzic gra na danym 

instrumencie, wykonują przypisaną mu czynnośd.  

5. „Rymujące się obrazki” – zabawa językowa.  

Dziecko otrzymuje karty pracy i ma za zadanie połączyd w pary obrazki 

ilustrujące obiekty, których nazwy się rymują.  

 

6. Wspólnie z rodzicami i rodzeostwem obejrzyj wakacyjny filmik edukacyjny 

„Bezpieczne wakacje nad wodą”. 

https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU 

https://www.youtube.com/watch?v=cn5pS8xXXFU

