
 

Kochani Rodzice! 

Rozpoczynający się tydzień upłynie nam pod znakiem zbliżających 

się wakacji. Wspólnie z dziećmi ustalicie wakacyjne plany oraz 

przygotujecie zdrową letnią przekąskę. Przedszkolaki dowiedzą się, 

jakie są najpopularniejsze kierunki wyjazdów na wakacje w Polsce. 

Poznają duże miasta nad morzem i w górach podczas prostych zabaw 

z mapą. Poznają także zasady bezpiecznego zachowywania się 

w określonych miejscach. Życzymy miłej i pożytecznej zabawy! 

 

Pozdrawiamy serdecznie wszystkie dzieci i rodziców –  

Panie Monika, Ania, Małgosia, Justyna, Iza, Olga  



Temat tygodnia: Wakacje 

Poniedziałek 22.06  

„W górach” 

1. Oglądanie mapy Polski. Szukanie górskich miast oraz najwyższych gór, podawanie 

ich nazw. 

2. Sprawdzanie za pomocą sznurka odległości od przedszkola do polskich gór – 

porównywanie długości sznurków, ocena odległości. 

3. „Wycieczka w góry” – rozpoznawanie po dotyku przedmiotów umieszczonych 

w plecaku potrzebnych podczas wyprawy w góry. 

4. Zabawa w przeciąganie liny. 

Wtorek 23.06  

„Nad morzem” 

1. Oglądanie mapy Polski. Szukanie nadmorskich miast, próba odczytania nazw. 

2. Sprawdzanie za pomocą sznurka odległości od przedszkola do wybranych 

nadmorskich miast i miejscowości – porównywanie długości sznurków, ocena 

odległości. 

3. „Kropelka złotych marzeń” – słuchanie piosenki, próba zapamiętania słów i melodii 

piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyPKwV6JJk0 

4. Malowanie/rysowanie morza i plaży. 

https://www.youtube.com/watch?v=wyPKwV6JJk0


Środa 24.06  

„W co się bawić latem?” 

1. Słuchanie wiersza Z. Szczepaniaka „Lato”. Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

W co bawiły się dzieci z wiersza? W wy bawicie się latem? Jakie przedmioty kojarzą 

się wam z latem? 

 

2. „Poszukiwanie skarbów” – odnajdywanie schowanej przez rodzica zabawki, 

podążanie za wskazówkami drugiej osoby, poruszanie się we wskazanym kierunku 

(„w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, itp.) 

3. Zabawa w piratów – przygotowanie w pokoju rekwizytów pirackich (chustka, opaska 

na oczy itp.), wykonanie statku pirackiego z wykorzystaniem np. koca. 

4. „Letni taniec szczęścia” – wymyślanie układu choreograficznego do piosenki 

„Kropelka złotych marzeń”: 

https://www.youtube.com/watch?v=wyPKwV6JJk0 

https://www.youtube.com/watch?v=wyPKwV6JJk0


Czwartek 25.06  

„Moje wakacje” 

1. Rozmowa na temat wakacyjnych planów. Ustalenie listy miejsc do odwiedzenia i 

odszukanie ich na mapie. Rozmowa na temat niezbędnych rzeczy do przygotowania i 

spakowania (np. w formie obrazkowej listy). 

2. Wykonanie łódki origami: 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-lodka-instrukcje 

3. Rodzinna gimnastyka/gra ruchowa na świeżym powietrzu. 

4. Przygotowanie letniego sorbetu owocowego: 

 

http://www.supercoloring.com/pl/zabawki-z-papieru/origami-lodka-instrukcje


Piątek 26.06  

„Bezpieczne wakacje” 

1. Oglądanie filmu edukacyjnego. Opisywanie własnymi słowami jak najwięcej 

zapamiętanych informacji: 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug&fbclid=IwAR3lklYX_nBIfb0H

wHG7ZynoQsTbPRFGctq394IdbiIEMPX4qUWLJauKaLw 

2. „Idź za przewodnikiem” – przejście po skakankach, sznurze z zamkniętymi oczami. 

Poruszanie się wg wskazówek rodzica (np. „Idziemy do przodu”, „Skręcamy w lewo” 

itp.) 

3. „Wakacyjna sałatka” – tworzenie sałatki z kolorowych owoców pociętych na części. 

Rozmowa na temat bezpiecznego spożywania owoców: Czy można zbierać nieznane 

owoce w lesie? Dlaczego? Czy można jeść owoce prosto z targu? Dlaczego? 

4. Kolorowanie obrazka związanego z bezpiecznymi wakacjami (dla chętnych, do 

wyboru): 

http://www.clubmamy.pl/index.php?p=dziecko&art=18&article=320&fbclid=IwAR1

LdsNSdpog29evMdS1NmiHWDvb8xJUqbeu0VHdJ5MiIJsT8tadVbtVCD4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug&fbclid=IwAR3lklYX_nBIfb0HwHG7ZynoQsTbPRFGctq394IdbiIEMPX4qUWLJauKaLw
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug&fbclid=IwAR3lklYX_nBIfb0HwHG7ZynoQsTbPRFGctq394IdbiIEMPX4qUWLJauKaLw
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