
04 czerwiec 

Na plaży jest fajnie 

1. Zabawa kolorami – Kolory lata. (kartki z brystolu w kolorach 

podstawowych i w różnych odcieniach).  

Rodzic rozkłada kartki w kolorach podstawowych, a dzieci podają ich 

nazwy. Następnie dobierają odcienie do danego koloru i je nazywają, 

kończąc wypowiedź rodzica np. niebieski jak: niezapominajki, jeansy, niebo  

2. Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? (kostka z oczkami, sylweta 

wiaderka z brystolu, klamerki do bielizny)  

Rodzic rozdaje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi aby rzuciło kostką, dziecko 

przypina do sylwet tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka.  

3. Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej (sylwety zabawek 

do piaskownicy).  

Rodzic rozkłada na dywanie różną liczbę sylwet. Prosi, by dzieci 

pogrupowały je, oszacowały na oko, których jest więcej, i sprawdziły, 

układając je w pary.  

4. Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej (koła podzielone na pola z 

rysunkami zabawek do piaskownicy (od 1 do 4), klamerki do 

bielizny).  

Rodzic rozdaje dziecku koło i prosi, by policzyły elementy na 

poszczególnych polach i przyczepiły odpowiednią liczbę spinaczy. Dzieci 

podają, na których polach jest najwięcej spinaczy, a na których jest ich 

najmniej.  

5. Ćwiczenia pamięci Zamknij oczy. (zabawki do piaskownicy: w 

różnych kształtach, różnej wielkości, w różnych kolorach (foremki, 

wiaderka, łopatki), obręcze.)  

Rodzic demonstruje dzieciom zabawki, zwraca uwagę na ich przeznaczenie, 

wielkość, kolor i kształt. Następnie wykłada na środek kilka zabawek. Dzieci 

liczą je i zamykają oczy. Rodzic dokłada jedną zabawkę i prosi, by 

dzieci  otworzyły oczy i wskazały, którą zabawkę dołożył.   



6. Utrwalenie piosenki „Niech żyją wakacje” 

7. Praca plastyczna Nadmorska plaża (piasek, galaretka w proszku 

(najlepiej cytrynowa lub jagodowa) pędzel, klej, kartka).  

Dzieci wykonują nadmorski pejzaż. Składają kartkę na pół i układają 

pionowo przed sobą. Malują klejem linie faliste na górnej połowie kartki i 

posypują piaskiem. Drugą część kartki zamalowują klejem i posypują 

galaretką piaskiem. Po wyschnięciu łączą obrazki w długi nadmorski brzeg. 

Rodzic także może naszkicować wybrany wakacyjny obrazek a dzieci kleją 

jego kontury klejem i sypią na niego kolorowy piasek  

(kolorowy piasek możemy wykonać samodzielnie, wykorzystując sól 

kuchenną i kolorową kredę tablicową. Kredę wcieramy w rozsypaną sól aż 

do momentu uzyskania żądanego natężenia koloru) 

 

 

 

Poniżej inne propozycje wakacyjnych prac plastycznych z wykorzystaniem 

różnych pomocy z domowej „apteczki plastycznej pomocy” 

 



    

 

 

 

 



 

 (morze z reklamówki albo worka na śmieci ) 

 

Miłej zabawy … prosimy o fotki efektów  Będziemy przeszczęśliwe 

patrząc na pracę naszych przedszkolaków…. Wasze stęsknione panie  

 

 

 



 


