
„Czekamy na wakacje” 

Poniedziałek  „Jedziemy nad morze” 

1. Na plaży – praca z wierszem J. Ratajczaka   
 

Na plaży  
Józef Ratajczak  

 

Chlapu-plastu, już od brzasku  
Budujemy miasto z piasku.  
Piękne miasto nad miastami,  
W jakim nie mieszkamy sami. 
Domy barwne aż nad podziw,  
Fruwa się w nich, czy też chodzi?  
Można by tu żyć wspaniale,  
Gdyby deszcz nie padał wcale.  

 
Po wysłuchaniu utworu R. zadaje pytania dotyczące treści: Gdzie można zbudować zamek z 
piasku? (R. ma naprowadzić dziecko– może wykorzystać obrazek przedstawiający plaże i 
bawiące się dzieci); Co wykorzystujemy do budowy takiego zamku? Itp. 
 
2.„Rekin” – zabawa z elementem biegu.  
Z jednej strony pokoju lub ogrodu stoi R. (w późniejszych zabawach  dziecko). Po drugiej 
stronie stoją pozostali domownicy. Z boku jedna osoba, która jest rekinem.  

R: Rybki do domu.  
D: Boimy się.  
R: Czego?  
D: Rekina złego.  
R: Płyńcie rybki do domu.  

Dziecko biegnie, a rekin łapie. Osoba złapana – jest rekinem. Zabawę powtarzamy. 
 
3. „Muszelki i kamyki” – zabawa dydaktyczna – układanie rytmów 2- i 3-elementowych.  
R. gromadzi materiał przyrodniczy i układa z dzieckiem rytmy – najpierw R., później dziecko. 
Wszyscy razem sprawdzają poprawność wykonania zadania.  
 
Można wykorzystać wydrukowane i wycięte obrazki. 
  



 

 

 

 

4. „Zamek z piasku” – konstruowanie budowli w piaskownicy  z wykorzystaniem materiałów 
przyrodniczych zgromadzonych w ogrodzie. 
 
 
 
 
 
 
 



Wtorek „Bezpieczne wakacje” 
 
1.Do widzenia, przedszkole – słuchanie opowiadania O. Masiuk.  
 

Do widzenia, przedszkole  
Olga Masiuk  

Przyszło lato. Dziś miał się odbyć pożegnalny podwieczorek i występy. Szczypior i Kuba 
mieli zagrać na bębenkach, Elizka miała zaśpiewać piosenkę, Zosia powiedzieć wierszyk, a 
Tup potuptać w rytm wesołej melodii.  

Rodzice siedzieli na krzesełkach, niecierpliwie oczekując występu. Po występie miały się 
zacząć wakacje.  

Dziś od rana wszyscy opowiadali sobie, dokąd pojadą na wakacje. Tup nie do końca 
wiedział, co znaczy to słowo – wakacje.  

– To jest taki wolny czas latem. Bez przedszkola – wyjaśniła Zosia.  
Szczypior i Kuba wybijali na bębenkach rytm, a rodzice klaskali w dłonie.  
– Ja jadę w góry z dziadkami – powiedziała Zosia.  
– Ja do cioci na wieś – wtrąciła się Elizka. – A Szczypior pojedzie do innego kraju, ale nie 

pamiętam jakiego – wyznała.  
– To trzeba koniecznie wyjechać?– zapytał lekko przerażony Tup.  
– Trzeba koniecznie, bo to wakacje – powiedziała Elizka szybciutko, bo chłopcy skończyli 

grać na bębenkach i teraz miała być jej piosenka.  
Tup usiadł zmartwiony w kąciku.  
– Nie wiedziałem. Mama i tata chyba też nie wiedzą, że trzeba jechać na wakacje – 

westchnął.  
Zosia powtarzała sobie słowa wierszyka.  
– Kuba nie jedzie nigdzie – powiedziała tylko. – Mówi, że będzie z tatą grał w piłkę i 

jeździł na rowerze.  
– To jednak można nie wyjeżdżać? – zapytał Tup.  
– Można, ale trzeba coś robić fajnego, bo to wakacje – powiedziała Zosia szybciutko, bo 

Elizka skończyła śpiewać i Zosia musiała wychodzić ze swoim wierszykiem.  
Tup nie mógł myśleć długo, bo wierszyk Zosi był krótki i za chwilę on sam miał wyjść do 

tuptania.  
Tup stanął na scenie. Udało mu się pięknie wytuptać melodię. Rodzice podeszli do niego 
zachwyceni. 

– Brawo, Tupku – powiedziała mama.  
– Musisz pożegnać się z przedszkolem na lato – dodał tata. – Teraz czekają cię pierwsze 

w życiu wakacje. Pomyśleliśmy z mamą, że może chciałbyś pojechać do swoich kuzynów. 
Mieszkają w pięknej puszczy i mają norkę tuż nad jeziorem. Co ty na to?  

– Wakacje to taki wspaniały czas – powiedziała mama.  
Tup aż klasnął w łapki z radości. Więc jednak rodzice wiedzą, co znaczą wakacje! Do 
zobaczenia przedszkole! 
 
2.„Sposób na nudę” – zabawy słownikowe.  
 
Dziecko wymyśla sposoby spędzania czasu wolnego podczas wakacji (na wsi, w mieście). R. 
kontroluje wypowiedzi, zwraca uwagę na to, by dziecko uwzględniało zasady 
bezpieczeństwa, podkreśla, że dzieci mogą się bawić tylko pod kontrolą dorosłych.  



3.”Bezpieczne wakacje na plaży”- film edukacyjny dla dzieci. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oOq47PKOkA4&fbclid=IwAR265RhTthhREOOStJgnm2Y
yegPqwyy_z6o2HvAzZ41OL0KA2qylOSoWkvc 
 
4.Lato – gimnastyka buzi i języka.  
 
Rodzic. czyta tekst, dziecko wykonuje odpowiednie ruchy. 

Lato  
Joanna Graban  

 
Zbliża się lato. Za oknem słychać było śpiew ptaków (dzieci naśladują głosy ptaków). Języczek 
wybrał się do lasu na poszukiwanie oznak wiosny. Jechał na koniu („kląskają”, uderzając 
szerokim językiem o podniebienie). Na łące zobaczył bociany (wymawiają kle, kle). Zatrzymał 
się na leśnej polanie (wymawiają prr). Zsiadł z konia, rozejrzał się wokoło (oblizują wargi 
ruchem okrężnym). Świeciło słońce, wiał delikatny wiatr (wykonują krótki wdech nosem, 
chwilę zatrzymują powietrze – bezdech – i długo wypuszczają ustami). Było ciepło i 
przyjemnie (uśmiechają się rozchylając wargi). Na skraju polany zakwitły letnie kwiaty. Pach-
niało latem (dzieci oddychają głęboko, wdychając powietrze nosem, wydychając ustami) 
języczek pochylił się i powąchał kwiaty (wdychają powietrze nosem, wydychając ustami) i 
kichnął (kichają wymawiając apsik). W tym momencie zauważył przeciskającego się przez 
zarośla zaspanego jeża (ziewają; przeciskają język między złączonymi zębami). Zrobiło się 
późno. Języczek wsiadł na konia i pogalopował do domu („kląskają”, uderzając szerokim 
językiem o podniebienie). 
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