
Temat: Wakacyjne rady dla Olka i Ady 

1. Zabawa Magiczny worek.  

Rozwijanie percepcji dotykowej. Worek, przedmioty/zabawki związane z letnim 

wypoczynkiem, np.: okulary przeciwsłoneczne, łopatka, wiaderko, łódeczka. 

Dzieci siedzą na dywanie rodzic kładzie przedmioty/zabawki związane z letnim 

wypoczynkiem, np.: okulary przeciwsłoneczne, łopatkę, wiaderko, łódeczkę. 

Dzieci po kolei oglądają wszystkie przedmioty, dotykają ich, nazywają i mówią, 

gdzie i w jaki sposób się je wykorzystuje. Następnie rodzic umieszcza te 

przedmioty w worku. Dzieci dotykają ich i odgadują, co to za przedmiot, 

wypowiadają jego nazwę z podziałem na sylaby/ głoski 6-latki.  

 

2. Ćwiczenie z elementem równowagi – Czas wakacji. 

Dzieci w siadzie prostym kładą ringo (maskotkę, woreczek) na głowach. 

Przechylają głowy na prawą stronę i na lewą stronę, wypowiadając: tik-tak, tik-

tak. Na sygnał rodzica przechylają głowy do przodu i zrzucają ringo na nogi. 

Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

3. Ćwiczenie uspokajające.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła z kółkami ringo (maskotkę, woreczek) 

położonymi na głowach. W czasie marszu głośno liczą do dziesięciu. Na sześć 

dzieci podskakują i zmieniają kierunek marszu. 

 

4. Wykonanie plakatu Rady na wakacje.  

Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach 

wakacyjnego wypoczynku. 

Przykłady zapisów:  

• W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, 

nie zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych grzybów, nie 

zrywamy nieznanych roślin.  

• Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach 

wyznaczonych, w obecności dorosłych.  

• W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na pogodę, 

która w górach jest bardzo zmienna.  

• W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych 

przedmiotów.  

Rodzic pyta dzieci, czy są zasady obowiązujące zawsze i wszędzie? 

W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz.  

Przed wyjściem na słońce smarujemy skórę specjalnym kremem.  

Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody. 

 



5. Zabawa ruchowa Czym na wakacje?  

Obrazki przedstawiające samolot, rower, samochód, kajak, pieszego. Rodzic 

zaprasza dzieci w podróż na wakacje. Pokazuje obrazki różnych pojazdów i 

proponuje np.: lot samolotem, jazdę rowerem, samochodem, spływ kajakiem, 

pieszą wycieczkę. Dzieci swobodnie naśladują sposób poruszania się 

poszczególnych pojazdów oraz pieszą wędrówkę.  

 

6. Oglądanie zaprojektowanych znaków. Utrwalanie numerów alarmowych.  

Kartoniki z zapisanymi numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997.  

Rodzic układa na dywanie zaprojektowane znaki.  

Wspólnie z dziećmi zastanawia się, co one oznaczają,  

np.:  

− przekreślona kąpiąca się postać – zakaz kąpieli,  

− przekreślona złamana gałązka – nie niszczymy roślin,  

− przekreślony obrazek psa – nie zbliżamy się do nieznanych zwierząt.  

Następnie układa kartoniki z zapisanymi numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 

997. Prosi dzieci, aby przyjrzały im się uważnie i przypomniały, co one oznaczają. 

Dzieci zapamiętują numery alarmowe. 

 

7. Bajka edukacyjna – numery alarmowe 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug  

 

8.  Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.  

Dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i 

przekładają za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej.  

 

9. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.  

Dzieci kładą woreczki na podłodze. Chodzą na czworakach dookoła swoich 

woreczków, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas 

klękają, wyciągają ręce, otwierają dłonie i pokazują, co znalazły. 

 

10. Bajka edukacyjna – bezpieczne zachowania podczas wakacji  

https://slideplayer.pl/slide/830849/  

 

11. Wymarzone wakacje – praca plastyczna, technika dowolna. 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug
https://slideplayer.pl/slide/830849/

