
Lato na wakacjach  
1. Karta pracy, cz. 4, s. 62.  

Słuchanie, dokąd podróżują ludzie podanymi środkami lokomocji. Naklejanie obok 

obrazków środków lokomocji obrazków odpowiednich miejsc. 

 

2. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, 

liczenia, s. 77 – 5- latki 

 Rysowanie po śladach fal. Nazywanie tego, co się w nich ukryło. 

 

3. Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu wakacje – 6-latki  

Litery, obrazki, małe kartki, duży karton, wyraz wakacje rodzic umieszcza na środku 

dużego kartonu. Dzieci podają skojarzenia i rysują je na małych kartkach lub 

układają odpowiednie wyrazy. Następnie rodzic umieszcza je wokół wyrazu 

wakacje, tworząc mapę skojarzeń. 

 

4. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Wakacje z rowerem 

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

 

5. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Szukamy muszelek.  

Dzieci naśladują chodzenie na czworakach po wodzie, szukanie muszelek; co pewien 

czas wykonują klęk prosty i wyciągają otwarte dłonie przed siebie – pokazują 

uzbierane muszelki.  

 

6. Ćwiczenia tułowia – Puszczamy kaczki.  

Dzieci wykonują przysiad, naśladują podnoszenie kamienia i puszczanie kaczek na 

wodzie; rzuty wykonują raz jedną, raz drugą ręką.  

 

7. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Sprawdzamy temperaturę wody. 

Dzieci stoją w lekkim rozkroku. Uderzają palcami stopy przed sobą i szybko kładą 

stopy, aby dotykały podłogi. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. Na 

sygnał – uderzenie w tamburyn (lub dłonie)– dzieci wykonują skok do wody z 

przysiadem.  

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 63. 

                 Nawlekanie muszelek na nitkę według wzoru (rytmu). 

9. Doświadczenie i obserwacja – Czy powietrze jest czyste?  

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


Ćwiczenia oddechowe. Kawałki bibułki. Dzieci dmuchają na kawałki bibułki na 

przemian – delikatnie, mocno. Wyjaśnienie przez rodzica, że ludzie oddychają 

jednym ze składników powietrza – tlenem, a narządem służącym do oddychania są 

płuca. 

 

10. Wypuszczanie powietrza z nadmuchanego balonu.  

• Ważenie na wadze szalkowej balonów – z powietrzem i pustego.  

• Obserwowanie palącej się świecy, potem zasłonięcie jej odwróconym słoikiem.  

• Próby wyciągnięcia wniosków. Powietrze jest bezbarwne, nie ma zapachu, waży 

niewiele i bez niego nic nie może się palić. 

 • Sprawdzanie czystości powietrza na placu zabaw i przy ruchliwej ulicy (podczas 

zabaw na świeżym powietrzu). Waciki kosmetyczne. Dzieci biorą waciki, wycierają 

nimi listki nisko rosnących drzew i krzewów na placu i przy ruchliwej ulicy. 

Porównują stopień zabrudzenia wacików.  

• Wyciągnięcie wniosków po obejrzeniu wacików. Powietrze jest zanieczyszczone, 

zanieczyszczają je między innymi spaliny pojazdów. 

 

11. Kolorowanka dla chętnych dzieci 

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje-nad-morzem/ 
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