
Propozycje  działań  edukacyjnych  dla  dzieci  22.06.- 26.06. 2020r. 

 

Temat: Wakacje 

 

22.06. 2020r. - poniedziałek. 

1.  „Góry to….” – zabawa w skojarzenia. 

Rodzic pokazuje mapę fizyczną Polski / można wykorzystać mapę z poprzedniego tygodnia/, 

pokazuje dziecku gdzie są góry i jak się nazywają – Tatry, Sudety. Góry Świętokrzyskie. 

Potem rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jak wyglądają góry? 

- Czym się od siebie różnią? 

- Co można robić w górach? 

- Jakie rośliny i zwierzęta można spotkać w górach? 

- Jak powinniśmy zachowywać się na szlaku turystycznym? 

Rodzic prezentuje krajobraz górski.     

 
Źródło; https://www.chegiochi.it/giocattoli/puzzle/puzzle-incorniciabili/ravensburger/4005556192168/monti-

karwendel-austria.htm 

 

2.„Góry nasze góry”- słuchanie wiersza J. Porazińskiej 

Góry, nasze góry. Hale, nasze hale, 

Kto was zna tak dobrze, jako my, górale. 

Góry, nasz góry. Wy, wysokie szczyty. 

Kto was przewędrował? Góral rodowity. 

https://www.chegiochi.it/giocattoli/puzzle/puzzle-incorniciabili/ravensburger/4005556192168/monti-karwendel-austria.htm
https://www.chegiochi.it/giocattoli/puzzle/puzzle-incorniciabili/ravensburger/4005556192168/monti-karwendel-austria.htm


Rodzic tłumaczy dziecku niezrozumiałe słowa- hale/łąki/, baca/ góral wypasający owce/. 

Następnie rodzic zadaje pytania: 

- Kto to jest góral? 

- Gdzie według wiersza góral wypasa owce? 

- Co to są hale? 

- Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na halach? 

 

 

Źródło; materiały  własne 

Puzzle  - prosimy  Rodzica  o  rozcięcie  obrazka. Zadaniem  dziecka  jest  ułożenie  obrazka  

w  całość  lub  proponujemy  puzzle  online: 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/128684-pensjonat-ogr%C3%B3d-fontanna 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/128684-pensjonat-ogr%C3%B3d-fontanna


3. „Na górskim szlaku” – tor przeszkód. 

Rodzic tworzy tor przeszkód imitujący górski szlak. Podczas jego pokonywania mogą 

pojawić się przeszkody np. przejście przez kamienie / poduszki/, skok przez kałużę, wąska 

ścieżka / pasek, sznurek/ itp. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo dziecka.  

 

4. „Pejzaż górski” – praca plastyczna. 

Rodzic przygotowuje farby, arkusz papieru. Dziecko maluje pejzaż w którym pojawią się 

góry, zachęcamy do mieszania barw, stosowania różnej kolorystyki. 

Alternatywą może być praca przestrzenna na ten sam temat. Do tego możemy wykorzystać 

pomięte gazety, które  przyklejamy do kartonu, a następnie całość malujemy. Jeżeli jest taka 

możliwość zachęcamy do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu. 

5. Krzyżówka- dopisz odpowiednie litery w brakujących oknach. Przeczytaj powstałe hasło 

na żółtym polu. 

 

Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/fe2ec599-dc7e-48dc-802d-

2c4f7e83130a/38245/NT6_Wakacje_tuz_tuz_tydzien_40.pdf 



PROPOZYCJA DLA CIEKAWYCH! 

Oglądanie  filmu  edukacyjnego  pt. ,,Strój  Podhalański’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=RYVxmmCK5Eg 

 

23. 06. 2020r. - wtorek 

1. „Słoneczny łańcuch skojarzeń” – zabawa w skojarzenia. 

Rodzic wyjaśnia dziecku  na czym polega zabawa: rodzic mówi słowo np. słońce- i prosi 

dziecko aby powiedziało słowo, które kojarzy mu się ze słońcem – jasność.  

gorąco-  

lato- 

plaża- 

 

2. „Nad morzem” 

Rodzic prezentuje dziecku, na mapie Polski obszar Morza Bałtyckiego. Zachęca do 

podawania nazw państw, które mają dostęp do morza, odczytuje nazwy polskich rzek, które 

do nich uchodzą. Następnie pokazuje ilustrację z krajobrazem morskim. Dziecko  opowiada 

co na nim widzi: morze, mewy, fale, piasek, sosny itp. Zachęcamy dziecko do wypowiedzi 

pełnymi zdaniami.  

Zachęcamy dziecko, aby rozpoznawało i wyróżniało głoski na początku i końcu w wyrazach: 

mewy, fale, wiatr. Następnie, aby ułożyło nowe wyrazy związane z morzem na głoskę, którą 

poda rodzic, np. p- piasek, plaża, k- kąpiel. itp. 

 

Źródło; https://stock.adobe.com/pl/search?k=%22krajobraz+morski%22 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RYVxmmCK5Eg
https://stock.adobe.com/pl/search?k=%22krajobraz+morski%22


3. Oglądanie  filmu  edukacyjnego  z  serii ,,Jedyneczka – Nasze  morze’’ 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,nasze-morze,20295914 

4. „Plażowe zagadki” 

Rodzic przygotowuje w koszyczku lub misce różne przedmioty, nakrywa je najlepiej żółtą 

chustką. Wyjaśnia, że na plaży zgubiły się przedmioty i trzeba je za pomocą dotyku odnaleźć, 

co ukryło się pod piaskiem i zgadnąć co to jest. Mogą to być: okulary, łopatka do piasku , 

muszelka, kamyk itp. 

5. „Zapamiętaj ten wzór” – zabawa ruchowa 

Rodzic na dywanie układa ze sznurka, skakani, wstążki wzór fali. Zaprasza dziecko, aby 

chodziło po niej drobnymi kroczkami, kilka razy. Następnie usuwa sznurek i prosi dziecko by 

przeszło według zapamiętanego wzoru. 

6. „Morski krajobraz”- rysowanie na piasku. 

Rodzic przygotowuje tackę z piaskiem / można też użyć kaszy, mąki/. Dziecko wykonuje 

rysunek palcem według własnego pomysłu. Następnie odwzorowuje gotowy obrazek na 

papierze. 

7. „Moje rybki”. 

Rodzic przygotowuję kartkę na , której pisze cztery cyfry , jedna pod drugą i przy każdej 

rysuje małą lub dużą rybkę. Zadaniem dziecka jest narysować tyle rybek ile wskazuje cyfra, 

oraz  każdą rybkę większą lub mniejszą   od poprzedniej.  

24. 06. 2020r. - środa. 

 

 

1. „Wyruszamy w podróż”.  

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat planowania wakacji, gdzie można pojechać.  O czym 

należy pamiętać , gdy wyrusza się w podróż? Tworzą listę rzeczy , które  są niezbędne np. na 

wycieczce w górach, na wakacjach nad morzem, na wycieczce w lesie, nad wodę, na łące. 

Można oglądać różne przewodniki turystyczne. Rodzic zwraca uwagę na atrakcje turystyczne 

danego regionu, miejsca , które warto zobaczyć. 

 

2. „Wakacyjne rady”- wysłuchanie wiersza W. Badalskiej. 

 

Głowa nie jest od parady, 

służyć ci musi dalej, 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,nasze-morze,20295914


Jagody nieznane, 

gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj. Nie zjadaj!- 

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie, 

jaka rada  stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat treści wiersza. Prosi o wymienienie i  omówienie 

wszystkich rad, które się w nim znalazły. Dziecko może je narysować lub napisać. 

 

3.„Przestrzegaj zasad”. 

Rodzic pokazuje dziecku, numery telefonów: 999, 998,997, 112  pytając gdzie się 

dodzwonimy? 

Dziecko odpowiada że: 

999 – na pogotowie 

998 – na straż pożarną  

997 – na policję 

112 – na nr alarmowy. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem , kiedy dzwonimy na te numery,  

- gdy jesteśmy w niebezpieczeństwie. 

- kiedy jest pożar. 

- gdy jest jakiś wypadek 

- kiedy ktoś zasłabł lub coś mu się dzieje złego/ tonie, złamał nogę itp./ 

 

Rodzic pokazuje ilustracje ukazujące bezpieczne zachowanie na wakacjach: 

- Dzieci bawiące się pod parasolem 

 
Źródło; https://pl.depositphotos.com/vector-images/dziewczynka-parasol.html 

 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/dziewczynka-parasol.html


- Dzieci kąpiące się pod nadzorem dorosłych 

 

 
 
Źródło; http://www.chlapowo.pl/Chlapowo/zdjecia/nr3978 

 

- Palenie ogniska w dozwolonym miejscu 

 
Źródło; http://docplayer.pl/46782847-Turystyka-w-lasach-panstwowych-tom-ii-szlaki-konne-w-lasach-panstwowych.html 

 

- Sprzątanie śmieci po wypoczynku w lesie    

 

http://www.chlapowo.pl/Chlapowo/zdjecia/nr3978
http://docplayer.pl/46782847-Turystyka-w-lasach-panstwowych-tom-ii-szlaki-konne-w-lasach-panstwowych.html


 
 
Źródło; https://www.haloursynow.pl/artykuly/las-kabacki-jak-smietnik-80-zebranych-workow-i-cos-jeszcze,13058.htm 

 

4. „Krzyżówka” 

Dziecko podaje nazwy przedmiotów i zwierząt. Wpisuje je we właściwe okienka . Odczytuje 

hasło. 

http://learningapps.org/watch?v=jpyeab4t 

 

5. Rozwiąż rebusy- połącz liniami rebusy z ich rozwiązaniami 

 
Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/fe2ec599-dc7e-48dc-802d-

2c4f7e83130a/38244/NT6_Uroki_lata_tydzien_39.pdf 

 

https://www.haloursynow.pl/artykuly/las-kabacki-jak-smietnik-80-zebranych-workow-i-cos-jeszcze,13058.htm
http://learningapps.org/watch?v=jpyeab4t
https://akademia.pwn.pl/view/fe2ec599-dc7e-48dc-802d-2c4f7e83130a/38244/NT6_Uroki_lata_tydzien_39.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/fe2ec599-dc7e-48dc-802d-2c4f7e83130a/38244/NT6_Uroki_lata_tydzien_39.pdf


6. Karta pracy- Poruszaj się zgodnie z kodem. 

 

Źródło; materiały  własne 



25. 06. 2020r.  - czwartek 

1. „Dokończ zdanie” – zabawa słowna. 

Rodzic rozpoczyna zdanie  a dziecko je kończy: 

- Lato jest fajne bo……… 

- Idąc na plażę zabiorę……… 

- Pojadę rowerem…….. 

- Na wakacje zabiorę…….. 

 

2. „Mój przyjaciel”. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat przyjaciół, próbuje określić , kto to jest 

,, przyjaciel’’?. Rodzic zadaje pytania naprowadzające: 

- Kogo nazywamy przyjacielem? 

- Czym przyjaciel różni się od kolegi? 

- Jak powinien się zachowywać przyjaciel? 

- Co to znaczy, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? 

- A czy Ty masz przyjaciela/ przyjaciółkę? 

Proszę dokończ zdanie: 

- Mój przyjaciel jest…….. 

 

3. Oglądanie  filmu  rysunkowego  z  serii ,,Kubusiowe  opowieści  o  przyjaźni – Portret  

przyjaźni’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw 

 

4. „Jedziemy na wakacje”- zabawa ruchowa. 

Dziecko wymienia środki lokomocji, rodzic prosi by pokazało czym można podróżować, a 

rodzic będzie zgadywał. 

- samolot. 

- samochód. 

- pociąg. 

- Łódka. 

- kajak. 

- rower. 

 

5. „List do przyjaciela” 

Dziecko rysuje na temat, gdzie pojedzie na wakacje. Rodzic prosi by zatytułowało swoją 

pracę – jeżeli potrafi to napisało, oraz żeby się podpisało. 

 

 

6.Zabawy matematyczne – rozwiązywanie zadań. 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw


 

 

Źródło; materiały  własne 



26. 06. 2020r. - piątek. 

 

1. „Lato wreszcie”. – wysłuchanie wiersza U. Kozłowskiej. 

 

Już walizki w bagażniku, 

torba, plecak, pięć koszyków… 

Czy na pewno wszystko mamy?! 

Bo za chwilę wyjeżdżamy! 

 Tata już przy kierownicy, 

denerwuje się i krzyczy. 

Szkoda przecież każdej chwili! 

- Jedźmy w końcu moi mili! 

 

Lato, lato, lato wreszcie 

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Wszyscy więc siadają prędko: 

Dziadek Władek z wielką wędką, 

Babcia z kotem, pies nasz Ciapek, 

Mama /niosąc stos kanapek/, 

Moja siostra z parasolką 

i braciszek z deskorolką 

potem ja z piłkami dwiema… 

lecz już dla mnie miejsca nie ma! 

Lato, lato, lato wreszcie, 

Czy będziemy siedzieć w mieście? 

 

Tata mówi: - nie ma strachu, 

jeszcze miejsce jest na dachu. 

Więc mi trochę zrzedła minka: 

- Ja na dachu ? Ja.. dziewczynka? 

Tata tylko kręci głową: 

- Cóż za pomysł , daję słowo?! 

Oj! Córeczko moja mała, 

coś ty sobie ubzdurała? 

 

Lato, lato, lato wreszcie, 

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Już na dachu stos bagaży, 

a ja uśmiech mam na twarzy. 

Siedzę sobie obok mamy, 

no i wreszcie wyjeżdżamy! 

Słońce nam wskazuje drogę- 

już doczekać się nie mogę! 

Wiem, że w dali na nas czeka 



Las szumiący, łąka , rzeka… 

 

Lato, lato, lato wreszcie, 

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 

Po lekturze wiersza, rodzic rozmawia z dzieckiemna temat jego treści.  

Może dla ułatwienia zadać pytania: 

- O czym jest wiersz? 

- Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza? 

- Co ze sobą zabierają? 

- A jak ty będziesz spędzać czas na wakacjach? 

 

2. Oglądanie  ilustracji  przedstawiających ,,lato’’ – dziecko  wypowiada  się  na  temat  

ilustracji 

 
 
Źródło; https://pl.dreamstime.com/fotografia-stock-dzieci-ma-dobrego-czas-w-lato-krajobrazie-v-image33475972 

 

3. „Moja wyspa” – praca techniczna. 

Rodzic przygotowuje” Talerzyk papierowy, plastelinę, kamyki muszelki , kawałek 

przeźroczystej folii, patyczki , koraliki, kawałek kory piórka, rolki po papierze toaletowym, 

zakrętki plastikowe, zieloną krepinę itp. 

Zadaniem dziecka będzie na talerzyku stworzyć swoją wyspę według własnego pomysłu, 

położyć ją  na filii a pod nią włożyć muszelki. Na koniec dziecko opowiada o swojej wyspie – 

co na niej się znajduje, jak można na niej spędzać czas, z kim chciałby  się tam znaleźć. 

 

4. Osłuchanie  z  piosenką ,,Lato  na  dywanie’’ z  repertuaru  ,,Fasolki’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

https://pl.dreamstime.com/fotografia-stock-dzieci-ma-dobrego-czas-w-lato-krajobrazie-v-image33475972
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 

I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 

5. Połącz liczby . Pokoloruj obrazek. Rozwiąż rebusy. 

 

Źródło: materiały własne 

 



6. Projektowanie pocztówki z wakacji- dziecko ozdabia pocztówkę według własnego 

pomysłu. 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

7. Czym podróżowały dzieci na wakacje? Połącz litery w tym samym kolorze, a dowiesz się 

czym podróżowało każde dziecko.  

 

Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-

189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf


Dodatkowe propozycje: 

- Wakacyjne memory- https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/wakacyjne-memory-

obrazkowe-morze.pdf 

- kolorowe zabawy z dziećmi na zewnątrz- https://www.youtube.com/watch?v=C0-pag_O7do 

- karta pracy: 

 

Źródło: https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-

189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf 

 

 

 

Opracowanie : Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/wakacyjne-memory-obrazkowe-morze.pdf
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/wakacyjne-memory-obrazkowe-morze.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C0-pag_O7do
https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/dad82cd4-d988-4efd-bd76-189eed889107/38237/HdG6_Hop_na_wakacje_tydzien_40.pdf

