
GRUPA I 

 (22.06 – 26.06. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

Wakacyjne podróże. 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

„Gdzie jedziemy?”- dziecko układa wyraz z rozsypanki literowej. 
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„Góry w Polsce” – pogadanka – pokazujemy dziecku mapę Polsko i pytamy: 

 Po co ludzie wyjeżdżają w góry? (kontakt z przyrodą, piękne widoki, spacery, 

odpoczynek) 

 Czy ktoś wiesz, gdzie w Polsce mamy najwięcej gór? (rodzic lub dziecko prezentuje 

południową część Polski na mapie)  



 Jakim kolorem są one oznaczane na mapie? (czerwonym, pomarańczowym) 

 

 

 

„Wspinaczka górska” – zabawa ruchowa – dziecko naśladuje ruchy osoby prowadzącej, 

mówiącej również w tym samym czasie: „wspinamy się wysoko” (kolana unosimy 

wysoko w górę), „idziemy ciężko pod górę” (schylamy się i powoli unosimy nogi, głośno 

oddychamy), „zbiegamy z górki na pazurki” (biegniemy swobodnie 

truchcikiem), „oddychamy czystym powietrzem” (zatrzymujemy się i bierzemy głębokie 

oddechy) „oglądamy piękne widoki przez lornetkę” (rozglądamy się, robiąc lornetkę                     

z dłoni), „widzimy, że komuś coś się stało, dzwonimy po pomoc” (robimy telefon z dłoni).  

 

Następnie pytamy dziecko, jakie zna numery alarmowe i informujemy je o numerze 

telefonu do GOPR-u (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) – 985. Kolejny 

wszyscy wspólnie powtarzają numery telefonów: 
 policja – 997 

 straż pożarna – 998 

 pogotowie – 999 

 numer ratunkowy – 112 



 GOPR – 985 

 

„Zasady górskich wędrówek” – oglądanie filmu – informujemy, że za chwileczkę dziecko 

obejrzy film. Prosimy je, by zapamiętało zasady bezpieczeństwa w górach. Po projekcji filmu 

dziecko podaje  zasady, a rodzic zapisuje je karcie. Na koniec wszystkie czyta, a dziecko 

może podpisać się pod nimi swoim imieniem, zobowiązując się do ich przestrzegania. 

Przykładowe zasady: 

 przygotuj wcześniej trasę 

 miej odpowiednie buty, kurtkę przeciwdeszczową i ciepłą bluzę 

 zabierz ze sobą mapę, apteczkę, wodę i jedzenie 

 miej naładowany telefon, a w nim numer ratunkowy 

 poinformuj kogoś o swoich planach 

 sprawdź pogodę 

 wyjdź wcześnie rano 

 poruszaj się tylko po wyznaczonym szlaku 

 idź w grupie 

 zabierz ze sobą śmieci 

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be 

 

„Niskie i wysokie góry” – zabawa ruchowa – dziecko maszeruje po pokoju. Na 

hasło: „Niskie góry!”  porusza się dalej kucając, a na hasło: „Wysokie góry!” maszeruje na 

palcach, unosząc ręce wysoko do góry. Zabawę powtarzamy 5-6 razy. Możemy ponawiać 

dwa razy pod rząd to samo hasło. 

 

 „Wycieczka” – osłuchanie z piosenką – dziecko aktywnie słucha piosenki. Jego zadaniem 

jest  klasnąć w ręce za każdym razem, gdy usłyszy słowo „przygoda”. Następnie 

rozmawiamy na temat treści piosenki, pytamy, jakie pojawiły się w niej miejsca oraz środki 

transportu. Potem dziecko powtarza słowa dwóch pierwszych zwrotek oraz refrenu. 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8&t= 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8&t=


Wycieczka 

Ruszamy na wycieczkę, 

w góry lub nad rzeczkę. 

Możemy zwiedzić zamek 

i wejść na wielką tamę. 

 

Na plecy biorę plecak, 

przygoda na mnie czeka. 

To wielka przygoda, 

małego człowieka. 

Na plecy biorę plecak, 

przygoda na mnie czeka. 

To wielka przygoda, 

małego człowieka. 

 

Autobusem, samochodem, 

jadę na przygodę. 

Samolotem chętnie latam, 

We wszystkie strony świata. 

 

Na plecy biorę plecak, 

przygoda na mnie czeka. 

To wielka przygoda, 

małego człowieka. 

Na plecy biorę plecak, 

przygoda na mnie czeka. 

To wielka przygoda, 

małego człowieka. 

 

„Pakujemy walizkę”- zadanie dydaktyczne. 

Pomóż Lusiowi spakować się na wakacje. Do największej walizki włóż wszystkie zabawki, 

do średniej ubrania, a do najmniejszej przedmioty łazienkowe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WTOREK: 

 

Pamiętajcie, że dziś obchodzimy Dzień Ojca, możecie wspólnie z dzieckiem zaplanować 

niespodziankę dla taty, np. śniadanie lub deser czy wspólnie wykonany upominek. Miłej 

zabawy  

 

„Wody w Polsce” – pogadanka –pytamy dzieci, jakie wody w Polsce znają. 

Podsumowujemy/informujemy, że Polska leży nad Morzem Bałtyckim, natomiast krainą                    

z największą ilością jezior są Mazury. Najdłuższa rzeka to Wisła. Prezentujemy                                   

i odczytujemy napisy: „Morze Bałtyckie”, „Mazury” i „Wisła”. Pytamy, jakim kolorem 

zaznacza się wody na mapie (niebieskim). Potem pokazujemy mapę i prosimy by dziecko 

dopasowało odpowiednio podpisy, wskazując na mapie te miejsca – jeżeli jest taka potrzeba 

pomagamy. Dziecko powtarza nazwy. Pytamy, czym charakteryzuje się morze, czym jezioro, 

a czym rzeka. Podsumowujemy/uzupełniamy informacje: 

Morze ma słoną wodę, jest częścią oceanu. Występują na nim większe fale niż na jeziorze. 

Jeziora są to wody zebrane w zagłębieniach, mają słodką wodę. 

Rzeka płynie, jest to ciek, który płynie w korycie. Ma swoje źródło, czyli miejsce, z którego 

wypływa, i ujście, czyli miejsce, do którego wpływa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MORZE BAŁTYCKIE      MAZURY     WISŁA 

 

 

 „Woda-ląd” – zabawa ruchowa – rozkładamy na środku linę lub długą skakankę, po jednej 

stronie kładąc niebieską – woda, a po drugiej zieloną kartkę – ląd.  Dziecko ustawia się w po 

jednej jej stronie. Zadaniem jest przeskakiwanie na tę stronę liny, którą wskażemy 

mówiąc: „Woda!” lub „Ląd!”. Może czasem mówić parę razy te samo hasło i wskazywać, 

jak dziecko ma przeskakiwać (np. obunóż, na jednej nodze). Zabawę powtarzamy ok. 8-10 

razy. Zachęcam do zabawy wspólnie z dzieckiem całą rodzinę. 

 

 „Jedziemy na wakacje” –  słuchanie wiersza „Jedziemy na wakacje” – dziecko siada 

wygodnie i słucha czytanego wiersza: 

Jedziemy na wakacje  

Na wakacje pojedziemy, 

ja nad morze, a gdzie ty? 

– Ja zostanę w naszym mieście, 

a kto jeszcze? Może wy? 

Ja pojadę pewnie w góry, 

bo tam swoją ciocię mam. 

A ja będę z tatą na wsi, 

bo mój dziadzio mieszka tam. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat treści wiersza: 

 Dokąd wybierają się dzieci z wiersza? 

 Gdzie dziecko z wiersza ma swoją ciocię? 

 Gdzie inne dziecko z wiersza ma dziadka? 

 Z kim wybierze się ono na wieś? 

 

„Pamiątkowe lato” – zabawa dydaktyczna – rozkładamy przed dzieckiem przedmioty, które 

można przywieźć z wakacji w górach i nad morzem (muszelki, piasek, małą latarnię, gadżety 

do pływania, kapelusz słomkowy, góralskie kapcie, ciupagę, kapelusz góralski, czy inne, 

które dziecku mogą się kojarzyć z wakacyjnym wypoczynkiem) lub obrazki je 



przedstawiające. Prosimy, by dziecko podzieliło je na te, które można przywieźć z gór,                         

a które znad morza. Dziecko dzieli te przedmioty na dwa zbiory, nazywając każdy z nich. 

Następnie przelicza elementy każdego zbioru i porównuje ich wielkość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zasady bezpieczeństwa nad wodą” – pogadanka – prosimy dziecko, by zastanowiło się,                

o czym należy pamiętać podczas wakacji nad wodą. Pytamy, czy wiedzą, jaki kolor flagi 

zabrania kąpieli w morzu czy jeziorze (czerwony). Zapisujemy pomysły na karcie, a potem 

dziecko może się pod nimi podpisać swoim imieniem,  zobowiązując się do ich 

przestrzegania. Możemy również zaprezentować dziecku film „Bezpieczeństwo dzieci nad 

wodą”. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


Przykładowe zasady: 

 wchodź do wody tylko z osobą dorosłą 

 nie oddalaj się od opiekunów 

 pamiętaj o rękawkach bądź kole ratunkowym 

 używaj kremu do opalania 

 miej zawsze nakrycie głowy 

 pływaj tylko w wyznaczonych do tego miejscach 

 zabierz ze sobą swoje śmieci 

 zakładaj kapok na łódce, statku, rowerze wodnym, kajaku 

 stosuj się do poleceń ratownika i zwracaj uwagę na kolor flagi 

 

„Kamienie” – zabawa ruchowa – rozkładamy w jednym końcu pokoju/korytarza na podłodze 

szarfy/obręcze/kartki/gazety, które będą symbolizować kamienie w rzece. Zadaniem dziecka 

jest dostać się na drugi koniec pokoju, przeskakując z „kamienia na kamień”. To samo robi    

w drugą stronę. Można ustalić, że najpierw skacze obunóż, a potem na jednej nodze lub 

przeskakuje z nogi na nogę. 

 

ŚRODA: 

 

„Miasto i wieś” – zabawa dydaktyczna – rodzic pyta dzieci, co to jest miasto, a co to jest 

wieś i czym się od siebie różnią. Po ich wypowiedziach wyjaśnia, że będą mogli sprawdzić to 

na ilustracjach, które pokaże. Ich zadaniem będzie przyglądać się każdemu obrazkowi przez 

15 sekund i zapamiętać jak najwięcej szczegółów, a potem opowiedzenie o nich. Może 

włączyć minutnik. Pokazuje dowolną ilustrację miasta, a potem wsi. Następnie dziecko mówi 

o tym, co z nich zapamiętało. Na koniec rodzic ponownie odkrywa obrazki, a dziecko dodaje 

to, czego wcześniej nie powiedziało. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Gdzie jest lepiej?” – zabawa dydaktyczna – zadaniem dziecka jest wymyślić, narysować i zaprezentować zalety, czyli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dobre strony, wakacji na wsi i w mieście.  



 „Kurka” – zabawa ruchowa – rodzic rozkłada na środku dywanu linę/skakankę. Dziecko 

porusza się po pokoju, kucając i trzymając za kostki, jak kurki. Na klaśnięcie w dłonie przez 

rodzica jego zadaniem jest usiąść na grzędzie, którą jest lina/skakanka. Po chwili – na kolejne 

klaśnięcie – dziecko znów spaceruje jak kura. Zabawę powtarzamy 4-5 razy. 

 „Ciekawe miejsca” – zabawa dydaktyczna – dziecko zapoznaje się z ilustracjami poniżej 

oraz próbuje przeczytać nazwy miast. Następnie rodzic czyta informacje o miastach, a 

dziecko łączy nazwę miasta z odpowiednimi obrazkami. Kolejno rodzic prosi o podzielenie 

nazw na sylaby oraz wyróżnienie pierwszej i ostatniej głoski w nazwie miasta. Pyta , czy 

dziecko potrafi wskazać dane miasto na mapie, jeśli nie, to robi to rodzic.  

Warszawa – to stolica Polski i jej największe miasto. Możemy wybrać się na spacer do Parku 

Łazienki Królewskie, zwiedzić Stare Miast, zobaczyć Pałac Kultury i Nauki oraz Pomnik 

Syrenki. Poza tym, znajduje się tutaj Stadion Narodowy i wiele ciekawych muzeów. 

Kraków – dawna stolica Polski. Znajdziemy tu przepiękny Rynek z Sukiennicami, Zamek 

Królewski na Wawelu, a w jego pobliżu – Smoka. To miasto również położone jest nad Wisłą, 

możemy usłyszeć w nim hejnał grany z Bazyliki Mariackiej. 

Zakopane – stolica najwyższych polskich gór, czyli Tatr. Stąd o krok by je zdobywać czy 

wybrać się na spacer do przepięknie położonego jeziora, zwanego Morskim Okiem. Tu 

znajdziemy też skocznie narciarskie. 

Toruń – kolejne miasto położone nad Wisłą. Jego starówka podziwiana jest w całym świecie. 

Ma swoją Krzywą Wieżę i Muzeum Piernika. Tutaj urodził się Mikołaj Kopernik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa    Toruń    Kraków      Zakopane 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wysokie domy, niskie domki” – zabawa ruchowa – dziecko maszeruje po pokoju. Rodzic 

co jakiś czas mówi: „Wysokie domy!” – co oznacza, że dziecko na wspiąć się na palce                     

i zrobić dach z rąk nad głową lub: „Niskie domki!” – dziecko kuca i robi małe daszki nad 

głową, a po chwili wraca do marszu. Hasła pojawiają się w różnej częstotliwości, mogą się 

pojawiać parę razy pod rząd takie same. Zabawę powtarzamy 5-6 razy. 

 

„Zabawy w ogrodzie”- zadanie grafomotoryczne- zadaniem dziecka jest ozdobić namioty 

indiańskie oraz pokolorować pozostałe elementy obrazka. Może także dorysować krajobraz. 



 

  

 

 

 

 

 



„Rowerek” – zabawa ruchowa – nauczycielka pyta dzieci, czy na wsi i w mieście można 

jeździć na rowerze oraz jak nazywają się specjalne do tego miejsca (ścieżka rowerowa)                   

i gdzie się one częściej znajdują (w miastach). Następnie zaprasza dziecko na przejażdżkę 

rowerową. Dziecko kładzie się na dywanie na plecach i porusza ugiętymi nogami w 

powietrzu, naśladując jazdę rowerem. Rodzic mówi, np.: „Rozpędzamy się… Jedziemy pod 

górę, jest nam bardzo ciężko… a teraz szybko, bo zjeżdżamy z górki! Ponownie się 

rozpędzamy, ale coś nam wyszło na drogę, musimy hamować”. Dziecko zmienia tempo 

„pedałowania” według wskazówek. Zabawę powtarzamy w parach, gdzie dzieci stykają się 

stopami. 

 

„Wyprawa rowerowa”- zadanie dydaktyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK: 

 

 „Co to za miejsce?” – zagadki słuchowe – rodzic prosi dziecko o zamknięcie oczu i włącza 

odgłosy z różnego otoczenia: lasu, łąki, morza, górskiej rzeki, wsi, miasta. Po każdym z nich 

zatrzymuje i pyta dziecko, co słyszało i z jakiego miejsca mogły pochodzić te dźwięki. 

Linki do nagrań odgłosów: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU  – odgłosy lasu do zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0 – odgłosy łąki do zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI  – odgłosy morza do zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=x1EwkYsIvcg – odgłos płynącej rzeki, górskiego 

strumyka  

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE  – odgłosy zwierząt na wsi 

https://www.youtube.com/watch?v=O0X70iylxLc – odgłosy miasta 

 

„Zaczarowana kraina” – zabawa ruchowa – rodzic zaprasza dziecko do zaczarowanej 

krainy. Dziecko porusza się swobodnie po dywanie w rytmie dźwięków harfy. Po chwili 

zaczyna wydawać polecenia, które dziecko odwzorowuje swoim ruchem. Mówi i pokazuje: 

o Hokus-pokus, fiki-miki, skaczemy teraz jak pajacyki – dziecko wykonuje pajacyki 

o Aby odpocząć sobie przez malutką chwilę, zamienię was teraz wszystkich w motyle -

dziecko udaje, że jest motylem, robiąc z rąk skrzydła i truchtając 

o Hokus-pokus, czary-mary popatrzcie, jak skacze zajączek szary – dziecko podskakuje 

obunóż w miejscu, robiąc z rąk raz uszy, raz wąsiki 

o Nad wodą siedziały żabki zielone i patrzyły na to wszystko zadowolone – dziecko kuca 

i skacze, najpierw przenoszą do przodu ręce, a potem nogi 

o Pojawił się również pan bocian nieduży i pogonił żabki prosto do kałuży – dziecko 

naśladuje chód bociana z wysoko podniesionymi nogami, na koniec staje na jednej 

nodze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs – dźwięki harfy 

 

„Wakacje pod namiotem”- słuchanie opowiadanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v
https://www.youtube.com/watch?v=v
https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI
https://www.youtube.com/watch?v=x1EwkYsIvcg
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE
https://www.youtube.com/watch?v=O0X70iylxLc
https://www.youtube.com/watch?v=yVF5TYfUeVs


Krzysiek, Kamil i Małgosia byli na wakacjach. Bardzo dziwnych wakacjach. Babcia i dziadek 

zabrali wnuków na wyprawę. Właśnie spędzili drugą noc pod namiotem . Ich obóz był rozbity 

tuż w pobliżu rzeki. Dzieci obudziły dziwne odgłosy. Nie było to parskanie konia, które 

obudziło ich poprzedniego dnia. Dzisiaj obudził ich głośny szum deszczu uderzającego                  

w powłokę namiotu. Dzieci wysunęły głowy z namiotu. Niebo było zachmurzone, wszędzie 

było mokro. Dziadek oznajmił, że z powodu deszczu nie pojadą dalej, pozostaną                           

w obozowisku cały dzień. Nie była to dobra wiadomość. W deszczowy dzień nie można było 

wyjść na zewnątrz i pobawić się nad rzeką. Na szczęście ich namiot był bardzo duży. Było                

w nim wystarczająco miejsca na różne zabawy, w jakie dzieci najczęściej bawią się w domu. 

Dzień trzeba było jednak zacząć nie od zabawy ale od śniadania. Właśnie babcia na małym 

stoliku przygotowywała śniadanie. Wszyscy ze smakiem częstowali się stosem kanapek, 

który szybko znikała. Najwyraźniej apetyt służył obozowiczom. Rozmowa przy śniadaniu 

sprowadzała się do przewidywania prognozy pogody. Według dziadka, przez cały dzień 

będzie padać deszcz. Według babci, deszcz będzie padać tylko do południa. Dzieci również 

obstawiły swoje typy prognozując pogodę. Według Małgosi powinno przestać padać już za 

godzinę, według Kamila za dwie godziny, a według Krzysia za trzy godziny. Przewidywanie 

pogody było ciekawe, nie zmieniło to jednak samej pogody. Deszcz ciągle padał i trzeba było 

wymyślić sposób na spędzenie czasu pod namiotem. Dzieci mimo zgłaszanych różnych 

propozycji nie mogły nic ciekawego wymyślić. Z pomocą przyszła babcia, która ku 

zaskoczeniu wszystkich zaproponowała by dzieci wyszły na deszcz. Wszyscy początkowo 

myśleli, że babcia żartuje, jednak gdy wyciągnęła przeciwdeszczowe płaszcze, dzieci zaczęły 

wesoło podskakiwać i ubierać się. Widząc ich w przeciwdeszczowych płaszczach, dziadek 

stwierdził, że wyglądały jak zbrojni rycerze. Chłopcy podchwycili ten pomysł, z gałęzi zrobili 

mierze i zaczęli zabawę w rycerzy. Małgosia, jak na damę dworu przystało, nie uczestniczyła 

w potyczkach rycerskich. Snującą się samotnie po obozowisku dziewczynką zajął się dziadek. 

Zaproponował zabawę w chowanego. Szybko dołączyli do nich chłopcy, którzy uznali tę 

zabawę za ciekawszą niż wymachiwanie mieczami. Mimo deszczu wszyscy bawili się dobrze. 

Gdy zabawa trwała w najlepsze, pojawiła się babcia. Mimo namawiania nie przyłączyła się do 

zabawy, przeciwnie zabrała im dziadka. Po chwili jednak dziadek powrócił, informując że 

wybiera się do najbliższej wioski do sklepu po zakupy. Dzieci oczywiście nie mogły 

przepuścić takiej okazji, wszystkie były gotowe towarzyszyć dziadkowi. Tak też i się stało. 

Już wsiadały na wóz, gdy ku zaskoczeniu dziadek oznajmił, że idą pieszo. Niezbyt tym 

ucieszone dzieci ruszyły za dziadkiem. Podróż nie trwała jednak długo. Okazało się, że ich 

obóz jest rozbity bardzo blisko wioski. Znajdujący się w niej sklep nie był duży. Dziadek 



zrobił zakupy zgodnie z listą jaką dostał od babci. Następnie zwrócił się do dzieci by wybrały 

sobie jakieś słodycze. Chłopcy tak też zrobili, Małgosia natomiast zamiast słodyczy poprosiła 

o kolorową piłkę, jaką upatrzyła na wystawie. W efekcie dostała się jej i piłka i lizak.                      

W drodze powrotnej każdy niósł jakiś pakunek, stosownie do swojego wzrostu. Zakupy były 

całkiem spore, jednak wieloosobowa wyprawa poradziła sobie z tym zadaniem bez problemu. 

Po powrocie czekało ich dużo trudniejsze zdanie, jakie wymyśliła babcia. Trzeba było 

rozpalić ognisko. Nie jest to łatwe gdy pada deszcz i drewno jest mokre. Okazało się że część 

drewna jakie nazbierali jeszcze wczoraj, dziadek schował pod wozem, dzięki czemu było ono 

ciągle suche. Dzieci zrozumiały wówczas dlaczego nie pojechały po zakupy wozem. Mimo iż 

drewno było suche, rozpalenie ogniska w deszczu nie było proste. Najpierw trzeba było 

ułożyć z gałęzi szpiczasty kopiec. W środku jego umieszczono suchą trawę i resztki papierów 

jakie zostały po zakupach. Dodatkowo na dwóch kołkach zabitych tuż obok ogniska dziadek 

zawiesił garnek z wodą. Wreszcie nadszedł czas podpalenia ogniska. Chłopcy wyrywali się 

do tego zadania. Dziadek nie mogąc rozstrzygnąć komu ma wręczyć zapałki, rozpalanie 

ogniska powierzył Małgosi. Oczywiście pomagał jej w tym, osłonił ją od deszczu, pomagał 

trzymać pudełko. W efekcie udało się rozpalić ognisko od pierwszej zapałki. Mimo 

siąpiącego deszczyku płomienie zajęły całe ognisko. Z wody jaka zagotowała się w garnku 

zawieszonym nad ogniskiem babcia zrobiła herbatę. Wszyscy chętnie dla rozgrzewki wypili 

ciepły napój. W tym samym garnku zawieszonym nad ogniskiem babci udało się również 

zrobić pyszną zupę. Dzień powoli mijał. Sprawdziły się prognozy dziadka. Deszcz padał cały 

czas. Jednak nie przeszkadzał on dzieciom w ciekawym spędzeniu kolejnego dnia wakacji. 

 

„Pod namiotem” – pogadanka – rodzic pyta dziecko, co można robić na wakacjach pod 

namiotem w lesie i na łące (odpoczywać, spacerować, podziwiać przyrodę, szukać różnych 

gatunków roślin i zwierząt, jeździć na rowerze, puszczać latawce itp.) Odpowiada, że często 

w takich okolicach są specjalne miejsca, w których można rozłożyć namiot. Pyta dziecko: 

o Jak się one nazywają? (pola namiotowe) 

o Co trzeba jeszcze ze sobą mieć, by spać pod namiotem? (materac lub karimatę                         

i śpiwór) 

o Jak przygotowuje się posiłki, będąc w domku w lesie lub pod namiotem? (ma się ze 

sobą specjalny palnik lub organizuje grille i ogniska) 

o Czy wszędzie w lesie/na łące można rozpalać ogniska? (nie, tylko w wyznaczonych do 

tego miejscach) 



o Dlaczego? (łąka/las mogą się zapalić, a ogień w takich miejscach szybko się 

rozprzestrzenia). 

„Wyprawa na biwak”- zadanie dydaktyczne. 

 

 

 „Szumi las” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się swobodnie do piosenki „Las”. Co jakiś 

czas rodzic zatrzymuje ją, a zadaniem dziecka jest się nie ruszać. Aby móc ruszyć się dziecko, 



po usłyszanym zdaniu: „Szumi las, szumi las, wymień drzewo, które znasz” musi wymienić 

nazwę znanego mu drzewa, a jeśli ma z tym problem to zwierzęcia, żyjącego w lesie. 

Następnie rodzic włącza dalej piosenkę i powtarza zabawę 4-5 razy. 

 
 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 
 
 
 

 „Spacer na łąkę” – opowieść ruchowa – rodzic zaprasza dziecko do tego, aby posłuchało 

opowieści i wraz z nim ilustrowały ją ruchem: 

Jest piękny słoneczny dzień. Słońce mocno grzeje, wieje lekki wiatr. Co robić w taki dzień? 

Wyciągamy z górnej półki plecak, kocyk i strój kąpielowy (wspięcie na palce, wyciąganie 

ramion w górę). Zakładamy plecak i wędrujemy na łąkę (spokojny marsz). Na łące nie ma 

jeszcze ludzi. Rozglądamy się, szukając miejsca dla siebie (robimy z rąk daszek i rozglądamy 

się). O, tam jest! (wskazujemy palcem) Rozkładamy kocyk i kładziemy się na nim (leżenie 

tyłem). Jest przyjemnie, słońce ogrzewa naszą skórę, wyciągamy się. Przetaczamy się na 

drugą stronę i ponownie rozciągamy. Wiatr delikatnie chłodzi rozgrzaną skórę. Obserwujemy 

płynące na niebie obłoczki, które przesuwają się leniwie. Wolno wstajemy i przeciągamy się 

na wszystkie strony, wesoło podskakujemy. Jest pięknie i kolorowo wokół nas, przyglądamy 

się kwiatom, wdychamy ich wspaniałe zapachy (wciąganie powietrza nosem). Pochylamy 

się (skłon tułowia w przód), ale co to usiadło nam na ręce? To biedroneczka (liczymy na 

palcach, ile ma kropek). Wypatrujemy, czy gdzieś na łące nie ma kolorowych motyli (robimy 

daszek z ręki nad czołem). Rozglądamy się dookoła. Są! (robimy z rąk skrzydełka i wirujemy 

wkoło). Ojej, zerwał się silny i zimny wiatr (machamy rękoma). Chyba czas już 

wracać (marsz i po chwili siad na dywanie). 

 

„Obraz z polnych kwiatów” : 

 

Do tego zadania potrzebujecie: 

- tekturę, 

- folię spożywczą, 

- kwiaty polne.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4


PIĄTEK: 

Podsumowanie wiadomości dotyczących bezpieczeństwa. 

 

 

„Bezpieczne wakacje”- słuchanie wiersza  A. Bober 

 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej.  

 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 

 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 

 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 

 

997- to telefon na policje, 



tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

 

999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.  

 

112- tam możesz wszystko zgłosić  

i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza: 

- Jakie zasady zostały wymienione w wierszu? 

- Jak nazywają się ważne numery, które każdy z nas powinien znać? 

- Wymień wszystkie znane ci numery alarmowe. 

 

„Kto udzieli pomocy?”- zadaniem dziecka jest określić, kto udzieli pomocy w zaistniałej 

sytuacji. 

o Halo! Tak rozumiem. Małe dziecko weszło na wysokie drzewo i nie może zejść. Już 

wysyłam pomoc. - Która drużyna powinna wyjechać do wezwania? ( straż pożarna)  

o  Halo! Mały chłopiec stoi sam na przystanku i płacze. Chyba zgubił się rodzicom.                 

( policja)  

o  Halo! Dziewczynka przewróciła się podczas jazdy rowerem. Nie może się podnieść. 

Skarży się, że boli ją noga. ( pogotowie ratunkowe )  

o Halo! Została pani okradziona? Już wysyłam pomoc. ( policja)  

o Halo! Nad lasem unosi się gęsty dym. ( straż pożarna)  

o Halo! Na drodze doszło do wypadku samochodowego, są ranni. ( pogotowie 

ratunkowe) 

 



„Bezpieczeństwo- ważna sprawa!”- ocena prawdziwości zdań. Przygotujcie do tego zadania 

buźki mimiczne- uśmiechniętą i smutną. Następnie dziecko, w ramach utrwalenia 

wiadomości, ogląda filmiki dotyczące bezpieczeństwa: 

Bezpieczeństwo nad wodą: https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

Bezpieczeństwo w górach: https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 

Następnie rodzic czyta zdania dotyczące zasad odpowiedniego zachowania się podczas 

wakacji, a dziecko do odpowiedzi używa przygotowane wcześniej buźki. 

 Można bawić się bezpiecznie na placu zabaw. 

 Można wybiegać za piłką na jezdnię. 

 Możemy brać słodycze od osób, których nie znamy. 

  W czasie wakacji, spaceru można oddalać się od rodziców. 

  Możemy poprosić o pomoc policjanta, kiedy się zgubimy. 

 W lesie można palić ognisko gdzie się chce. 

 Na wakacjach możemy się kąpać w miejscach do tego wyznaczonych. 

 W czasie burzy można kąpać się w jeziorze. 

  Przed wyjściem na plażę należy posmarować skórę kremem z filtrem. 

 Na plaży wolno śmiecić.  

 Na górskie wyprawy można wybrać się w klapkach.  

„Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

„Do namiotu” – zabawa orientacyjno-porządkowa – ułóżcie chustę/szalik na podłodze. Gdy 

rodzic klaszcze dziecko biega swobodnie, gdy przestaje klaskać – wskakuje jak najszybciej 

obunóż na chustę/szalik. Zabawę powtarzamy 4-5 razy. 

„Szumią drzewa” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko trzyma chustę oburącz 

nad głową i wykonuje skłony na boki, a potem do dołu i do wspięcia na palce z wysokim 

uniesieniem rąk. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio


„Opalanie” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko siedzi na kolanach i unosi 

wysoko trzymaną oburącz chustę do góry, prostując plecy i wyciągając się w górę. Wykonuje 

wdech, po czym robi wydech, opadając na podłogę i wyciągając jak najdalej ręce w przód. 

Zabawę powtórzcie 4-5 razy. 

 

 „Wąska kładka” – ćwiczenie z elementem równowagi – dziecko przechodzi powoli po 

linie/ławce/szaliku, starając się utrzymać równowagę. Zabawę powtórzcie dwukrotnie. 

„Fale” – zabawa wyciszająca – dziecko leży na plecach i przytula ugięte kolana do klatki 

piersiowej, tworząc kołyskę. Kołysze się na boki oraz do przodu i do tyłu. 

 

„Idziemy na lody”- zadnie dydaktyczne. 

Dziecko rysuje tyle kulek lodów, ile wskazuje cyfra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania dodatkowe: 

https://www.dropbox.com/s/jet3f5ybtho84xv/5-color%20by%20number-Ship.pdf?dl=0  

kodowanie – pokoloruj według numeru – statek 

 

https://www.dropbox.com/s/gv8rbijvjwkcj08/color%20by%20number%201.pdf?dl=0 – 

kodowanie – pokoloruj według numeru – skarb piracki 

 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398284 – kodowanie – pokoloruj według numeru – na 

plaży 

 

 https://www.coloringsquared.com/worksheet/boat-subtracting-with-3/ – kodowanie – 

pokoloruj według numeru – dodawanie i odejmowanie – statek 

http://www.supercoloring.com/puzzle-games/count-ocean-animals-puzzle-worksheet – 

liczenie – oceaniczne zwierzęta 

http://www.canbum.net/cdn/22/2005/423/beach-i-spy-games-printable_170593.jpg – liczenie 

– na plaży 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-

pomoce.html – wakacyjne mamory, cienie, luki, znajdź przedmioty i wakacyjna walizka 

https://oleedu.pl/2018/06/wakacyjne-dobble-dobble-veraniego.html – gra typu dooble – 

wakacje 

https://oleedu.pl/2018/05/wakacyjne-puzzle-puzle-veraniego.html – wakacyjne puzzle – 

połącz obrazek z nazwą (kilka wersji językowych) 

 

https://oleedu.pl/2018/05/wakacyjne-historyjki-historietas-veraniegas.html – wakacyjne 

historyjki 

 

http://123kidsfun.com/images/pdf/draw_the_other_side/123kidsfun_com_draw_the_other_sid

e_7.pdf – narysuj drugą część słońca według symetrii 

 

http://123kidsfun.com/images/pdf/maze/123kidsfun_com_maze_06.pdf – labirynt – piraci do 

skarbu 

 

 

 

Miłej zabawy! 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jet3f5ybtho84xv/5-color%20by%20number-Ship.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gv8rbijvjwkcj08/color%20by%20number%201.pdf?dl=0
http://www.supercoloring.com/pl/node/398284
https://www.coloringsquared.com/worksheet/boat-subtracting-with-3/
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/count-ocean-animals-puzzle-worksheet
http://www.canbum.net/cdn/22/2005/423/beach-i-spy-games-printable_170593.jpg
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-pomoce.html
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-pomoce.html
https://oleedu.pl/2018/06/wakacyjne-dobble-dobble-veraniego.html
https://oleedu.pl/2018/05/wakacyjne-puzzle-puzle-veraniego.html
https://oleedu.pl/2018/05/wakacyjne-historyjki-historietas-veraniegas.html
http://123kidsfun.com/images/pdf/draw_the_other_side/123kidsfun_com_draw_the_other_side_7.pdf
http://123kidsfun.com/images/pdf/draw_the_other_side/123kidsfun_com_draw_the_other_side_7.pdf
http://123kidsfun.com/images/pdf/maze/123kidsfun_com_maze_06.pdf

