
Sposób na wakacyjną nudę 
 

1. Obrysowywanie, wycinanie i kolorowanie sylwet ryb. 
Szablon przedstawiający sylwetę ryby, biała kartka z bloku technicznego, 
nożyczki, kredki. 
Rodzic mówi dziecku zagadkę: W wodzie pływają, głosu nie mają. (ryby) 
Dziecko obrysowuje sylwetę ryby na białej kartce, wycina i koloruje według 
własnego pomysłu.  
Sylwety ryb będą wykorzystywane w trakcie różnego typu aktywności. 
 

2.  Zabawa Ryby w rzece. Rozwijanie sprawności manualnej. 
Rolka po ręczniku papierowym, kawałki włóczki, wykonana wcześniej przez 
dziecko sylweta ryby, dziurkacz, kawałek niebieskiej krepiny. 
Rodzic przywiązuje do rolki koniec włóczki. Pozostałą część włóczki dziecko 
nawija na rolkę. W wykonanej wcześniej sylwecie ryby robi dziurkaczem otwór. 
Samodzielnie lub z pomocą przywiązuje sylwetę rybki do końca włóczki. 
Dziecko trzyma za końce w obu dłoniach rolkę. Powoli obraca rolką, odwijając z 
niej włóczkę. Sylweta rybki znajduje się coraz niżej. Zadanie jest 
wykonane, gdy sylweta rybki dotknie niebieskiej krepiny, czyli rybka zanurzy się 
w wodzie. Podczas powtórzenia zabawy można dzieciom zaproponować łowienie 
ryb tj. nawijanie włóczki ze znajdująca się na końcu sylwetą ryby na rolkę. 
 

3. Zabawy badawcze w ogrodzie przedszkolnym. 
Plastikowa tacka, plastikowy pojemnik na wodę i np. małe kamyki, kartki z 
zeszytu, plastelina, metalowy klucz, korek, piłeczki do ping-ponga, kawałki 
papieru o różnej strukturze i grubości (np. kawałek tektury, bibuły, brystolu), 
klocek drewniany, klocek plastikowy, styropian, piórko, liść, gąbka, makaron, po 
dwie łódki z papieru wykonane techniką origami. 
 
Rodzic ustawia pojemniki wypełnione wodą, a obok każdego pojemnika układa 
na tackach różne przedmioty. Dziecko wykonuje następujące doświadczenia: 
– sprawdza, czy łódka pływa  
– dmucha na łódkę umieszczoną na wodzie. Obserwuje, jak poruszają się ona 
pod wpływem strumienia powietrza (dmuchają raz mocno, raz lekko), 
– obciąża łódkę kamykami, uważając, aby nie zatonęła.  
– sprawdza, czy plastelina utrzyma się na wodzie. Robi z plasteliny kuleczkę, 
placek, robi dziurkę w placku, lepi kształt spodeczka. Ostrożnie umieszcza na 
powierzchni wody, 
– kładzie na wodzie kartki z zeszytu. Układa na nich piórko, monetę, mały kamyk 
itp. Wykonuje ćwiczenie ostrożnie, tak, aby kartka utrzymała ciężar, 



– sprawdza, które z ułożonych na tackach przedmiotów po wrzuceniu ich do 
wody zatonie, a które nie, 
– układa na jednej tacce przedmioty, które toną, na drugiej przedmioty, które 
pływają. 
 

4.  Ćwiczenie oddechowe – Podmuch wiatru. 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

Nagranie piosenki Wyścig rowerem, odtwarzacz CD. 
Dziecko leży na podłodze. W rytmie piosenki naśladuje nogami jazdę na rowerze. 
Na dźwięk bębenka przechodzi do siadu i naśladuje podmuch wiatru. Nabiera 
powietrza nosem i wypuszcza ustami. 
 

5. Nauka refrenu piosenki Rodzinna wycieczka. 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 
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