
Planujemy wakacje 
 

1. Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony 
Fabiszewskiej Wakacyjne plany. 

 
Dzieci: 
Słonko mocno świeci / podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek, 
cieszą się więc dzieci / podskakują obunóż, 
Chi, chi, cha, chi, chi, cha, / powtarzają sylaby i klaszczą a dłonie, 
moc promyków słonko da / podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek, 
Chodźmy więc nad wodę / maszerują w miejscu, 
po letnią przygodę / kontynuują marsz, 
Plum, plum, plum, plum, plum, plum, /  powtarzają sylaby i pokazują dłonią 
kształt fali, 
to strumyka słychać szum / wypowiadają długo głoskę sz. 
Wejdźmy też na górę / naśladują wchodzenie na górę, 
podziwiać naturę/  przykładają dłoń do czoła, tworząc nad oczami 
daszek i rozglądają się w obie strony, 
Och, och, och, puch, puch, puch / powtarzają sylaby i klaszczą w dłonie, 
to przedszkolak dzielny zuch. /  wskazują ręką siebie. 
 
2. Układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych sylwety żaglówki. 
Klocki np. drewniane w kształcie figur geometrycznych. 
Rodzic układa z klocków sylwetę żaglówki. Dziecko, patrząc na wzór, 
tworzy taką samą kompozycję. Na koniec układa inne kształty według własnej 
inwencji. 
 
3.  Zabawa ruchowa z elementem pełzania Górskie wycieczki  
Rodzic wraz z dzieckiem tworzy tunel (udający np. korytarz jaskini, którą 
zwiedzają podczas wakacji z rodzicami). Dziecko stara się przejść przez tunel, 
czołgając się lub pełzając. 
 
GRUPA PAPUŻKI  
 4-latki  Karta pracy, cz. 2, nr 58 i 59. 
 
3-latki Karta pracy do wyboru i wydruku poniżej:  
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf 
 
 
 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/06/WAKACYJNE-KARTY-PRACY-zestaw-2.pdf


GRUPA LWIĄZTKA 
Karta pracy, cz.2, nr 19. 
 
 
5. Zestaw ćwiczeń ruchowych. 
Woreczek, szarfa , tamburyn. 
•• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Przebieramy się. 
Szarfy/obręcze leżą na podłodze – to ubranie. Dzieci stają w ich środku. 
Następnie, chwytając oburącz, przeciągają szarfę przez całe ciało od dołu do 
góry. Ćwiczenie można kilkukrotnie powtórzyć. 
 
•• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Podnieś patyk. 
Dzieci leżą na brzuchu, a szarfy – patyki – przed nimi. Następnie dzieci chwytają 
szarfy za ich końce i lekko unoszą ręce, bez zginania w łokciach. Aby utrudnić 
zadanie, dzieci mogą jednocześnie wykonywać ruchy rękami na boki. 
 
•• Ćwiczenie z elementem rzutu do celu – Rzut workiem. 
Dzieci stają na linii i starają się trafić woreczkami/piłkami do celu – utworzonego 
również z szarfy rozłożonej na podłodze lub plastikowego pudełka. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

  


