
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci!  

Witamy wszystkie dzieci bardzo serdecznie. Oto kolejna porcja zadao i zabaw dla Was – 

oczywiście są to propozycje dla chętnych! Miłej zabawy! 

15.06.2020 – poniedziałek 

1. „Dzieo dobry” – zabawa powitalna.  

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU 

2. „ Wakacyjne marzenia” – wysłuchanie wiersza Doroty Kluski i rozmowa inspirowana 

jego treścią. 

Rodzic czyta wiersz „Wakacyjne marzenia”, a następnie zadaje pytania:  

 Czym marzy osoba z wiersza? Jakie ma plany na wakacje? Czym chce podróżowad? 

 Który pomysł najbardziej się Tobie podoba? 

Wakacyjne marzenia (Dorota Kluska) 

Gdy wakacje się zbliżają szybkim krokiem, 

ja już marzę o podróżach, jak przed rokiem! 

Lecz tym razem mam pomysłów dwa tysiące, 

jak najlepiej spędzid całe dwa miesiące. 

Na początku chcę się wznieśd balonem 

i popatrzed w każdą świata stronę. 

Ruszę w kosmos! Stamtąd wezmę jedną gwiazdkę 

i napiszę o niej piękną opowiastkę. 

Potem do łodzi podwodnej wsiądę sobie. 

W oceanie z wielorybem zdjęcie zrobię! 

A na koniec moja mama, ja i tata 

na rowerach przejedziemy kawał świata! 

2. Łódź podwodna – zabawa z chustą animacyjną (dużym kocem). 

Pomoce: chusta animacyjna (duży koc); dowolny rekwizyt dla kapitana; podkład muzyczny do 

piosenki „Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, muz. Andrzej Zagajewski). 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf_i3oFFPfQ 

Dziecko trzyma za brzeg chustę animacyjną (koc) i „zamienia się” w wielką łódź podwodną, 

która „płynie” po dywanie. Osoba będąca „kapitanem” (może mied czapkę wykonaną 

z gazety lub szarfę przełożoną przez ramię) nadaje kierunek „łodzi”, która porusza się 

przy dźwiękach wersji instrumentalnej piosenki „Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, 

muz. Andrzej Zagajewski). Na ciszę „łódź” zatrzymuje się. „Kapitan” wchodzi 

pod chustę i przekłada rękę-peryskop przez jej otwór. Następnie wraca na swoje miejsce 

i opowiada, co zobaczył. Po chwili „kapitanem” zostaje dziecko i zabawa jest kontynuowana. 

3. Wędrujący balon – zabawa słuchowa. 

Pomoce: balon (może byd umieszczony na patyku); podkład muzyczny do piosenki 

„Wycieczka” (sł. Tomasz Świder Webster Jahbestin, wok. Katarzyna Godzisz); 

gwizdek/tamburyno 

https://www.youtube.com/watch?v=H-LpA914XRU
https://www.youtube.com/watch?v=Vf_i3oFFPfQ


Nauczyciel odtwarza w tle wersję wokalna piosenki „Wycieczka”. Dziecko, z rodzeostwem, 

rodzicami stoją i podają sobie balon. Na dźwięk gwizdka balon zmienia kierunek i krąży dalej. 

Gdy prowadzący zacznie grad na tamburynie, osoba, która ma w ręce balon, wchodzi do 

środka i udaje się „w lot balonem” – unosi go wysoko i porusza się po dywanie tak długo, jak 

gra tamburyno. Następnie wraca na swoje miejsce i puszcza balon w obieg. 

4. Lot balonem – praca przestrzenna 

Przed przystąpieniem do pracy dziecko ogląda zdjęcia balonów. Wspólnie z rodzicem 

omawiają, z czego składa się taka maszyna i co sprawia, że się unosi. 

(Załącznik nr 1 Lot balonem) 

Materiały: balony; kubeczki po jogurtach; papierowe słomki do picia lub długie wykałaczki; 

papier kolorowy; klej wikol i nożyczki; plastelina; kolorowa taśma izolacyjna; niezmywalne 

markery. 

Dziecko ozdabia w wymyślony przez siebie sposób kubeczki po jogurtach, tworząc w ten 

sposób kosz do balonu. Wykorzystują kolorowy papier, którego fragmenty przyklejają do 

kubeczków. Tak przygotowane kosze należy odłożyd do wyschnięcia kleju. Następnie dziecko 

ugniata fragment plasteliny do miękkości i przykleja ją na dnie kubeczka. Do plastelinowej 

kulki wbija słomki lub wykałaczki i opierając je o brzegi kubeczka z czterech stron. W 

następnej kolejności dziecko z pomocą rodzica nadmuchuje balon i związuje koocówkę, po 

czym ozdabia go w dowolny sposób za pomocą markerów. Następnie umieszcza go 

pomiędzy słomkami (wykałaczkami). Korzystając z pomocy rodzica lub samodzielnie, odcina 

fragmenty taśmy izolacyjnej, którą przyklejają koocówki słomek (wykałaczek) do balonu. 

5. Wspólnie z rodzicem obejrzycie bajeczkę „Świnka Peppa - Lecimy na wakacje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRlPOVGSd5g 

6. Praca dla chętnych: odszukaj różnice między dwoma obrazkami. 

(Załącznik nr 2 Czym się różnią dwa obrazki) 

16.06.2020 – wtorek 

1. „Najpierw skłon” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. Wyobraźnia – wprowadzenie do tematu zajęd. 

Rodzic proponuje, aby dziecko spróbowało powiedzied, co to jest wyobraźnia. 

Podsumowuje wszystkie odpowiedzi, wyjaśniając, że wyobraźnia to umiejętnośd tworzenia 

w myślach rożnych obrazów lub zdarzeo, których nigdy wcześniej się nie widziało i nie 

doświadczyło. Następnie zachęca, aby dziecko zamknęło oczy i spróbowało wyobrazid 

sobie np. dom, który lata; słonia z dwiema trąbami; hipopotama, który taoczy w balecie. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gRlPOVGSd5g
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


3. „Wyruszamy w podróż”– zabawa ruchowa. 

Pomoce: koc; dowolna muzyka o wesołym charakterze; zwój z napisem „WYSPY  

Z WYOBRAŹNI”. 

Rodzic odtwarza utwór muzyczny „Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, muz. Andrzej 

Zagajewski) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf_i3oFFPfQ 

 i zachęca dziecko, aby wyruszyło z nim w podroż na niezwykłą wyspę. W trakcie trwania 

utworu zmienia nazwę środka lokomocji, a dziecko porusza się w charakterystyczny dla tego 

pojazdu sposób. Kiedy dotrą „na wyspę”, prowadzący wyjmuje ze skrzyni zwój, na którym 

jest napis „WYSPY Z WYOBRAŹNI”. Dziecko próbuje odczytad nazwę, a kiedy im się to uda, 

siada na dywanie i słucha piosenki. 

4. „Wyspy z wyobraźni” – wysłuchanie piosenki i rozmowa inspirowana jej treścią. 

Pomoce: podkład muzyczny do piosenki „Wyspy z wyobraźni”; ilustracje do piosenki; 

kartoniki z cyframi. 

Dziecko słuchają piosenki „Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, muz. Andrzej 

Zagajewski), a następnie opowiada, co niespotykanego tam było. Rodzic układa 

w rozsypce ilustracje do piosenki i ponownie odtwarza utwór. Dziecko zauważając pasującą 

do treści piosenki ilustrację, podnosi  rękę i zabiera obrazek, po czym kładzie go pod 

kartonikiem z cyfrą 1. W ten sposób układa pozostałe ilustracje. Ostatniej przyglądają 

się przez chwilę i starają się odpowiedzied, co im przypomina wyspa. 

(Załącznik nr 3 Ilustracje – Wyspy z wyobraźni) 

(Załącznik nr 4 Kartoniki z cyframi) 

5. „Tajemnicza wyspa” – rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej. 

Pomoce: podkład muzyczny „Wyspy z wyobraźni” (sł. Monika Majewska, muz. Andrzej 

Zagajewski); arkusz papieru w dużym formacie (min. A3); pastele olejne; opcjonalnie karty 

kreatywne i klej w sztyfcie. 

Dziecko zamyka oczy i słucha utworu, podczas którego próbuje wyobrazid sobie niezwykłą 

wyspę i stworzenia, które na niej mieszkają. 

Wariant I: Po zakooczeniu utworu dziecko siada przy stolikach i rysuje pastelami na 

dużym arkuszu wyspę z wyobraźni według własnego pomysłu. 

Wariant II: Po wysłuchaniu utworu dziecko wybiera jedną kartę kreatywną i przykleja 

ją w dowolnym miejscu na arkuszu, po czym pastelami olejnymi dorysowuje dowolne 

elementy, tworząc tajemniczą wyspę. Na koniec  prezentuje swoją pracę i opowiada o niej. 

(Załącznik nr 5 Karty kreatywne) 

6. Obejrzyj wspólnie z rodziną bajkę o przygodach Bolka i Lolka „Wakacyjne szlaki”.  

https://www.youtube.com/watch?v=PTn_A8SQz9c 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vf_i3oFFPfQ
https://www.youtube.com/watch?v=PTn_A8SQz9c


17.06.2020 – środa 

1. „Jeśli jesteś dziś szczęśliwy”  – piosenka z elementem śpiewu i ruchu. 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl 

Okazjonalnie pokoloruj obrazek zgodnie z kodem. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4&vl=pl


2. „Zaprowadź dzieci do namiotu – zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody 

kodowania. 

(Załącznik nr 6 Kodowanie na dywanie – propozycja ze strony www.przedszkouczek.pl) 

3. „Na wakacjach” – zabawa rozwijająca mowę i myślenie – dwiczenia ortofoniczne. 

„Na wakacjach” – Bożena Forma  

Dziecko zajmuje dowolne miejsca na dywanie. Twarz skierowaną w kierunku prowadzącej. 

- Zamykamy na chwilę oczy. Są wakacje. Jesteśmy nad morzem. Szumią morskie fale. 

Dziecko naśladuje głos fal - szuuuuuu, szuuuuuu...., równocześnie rysuje w powietrzu fale. 

Małe fale - szumią cicho. Dziecko cicho naśladuje szum fal. 

Duże fale - szumią głośno. 

Rodzic zwraca się do dziecka: 

- Wszyscy wstajemy. Kąpiemy się w morzu, skaczemy przez fale.  

Uwaga! Mała fala, wykonujemy mały wyskok w górę. Uwaga! Teraz zbliża się duża fala. 

Wykonujemy wysoki wyskok w górę.  

Kładziemy się na dywanie, na brzuchach. Naśladujemy pływanie żabką. 

Teraz przenosimy się w góry. Zdobywamy szczyty gór – dziecko miarowo oddycha, wykonuje 

ciężkie kroki. 

- W górach można spotkad echo.  

- Dziecko naśladuje sylaby i wyrazy wypowiadane przez rodzica. 

Dzieci leży na dywanie i słucha muzyki relaksacyjnej "głosy przyrody". 

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

4. „Plażowe klapki” – wykonanie pracy plastycznej. 

Malowanie stopy wybranym kolorem farby, odciśnięcie stopki na kartce. Po wyschnięciu 

stópek, wycięcie ich i naklejenie na kremowe kartki. Ozdobienie stópek kaszą jęczmienną  

(przyklejoną na klej Magic), symulującą piasek. Następnie, ze słomek stworzenie pasków do 

klapek. Całośd przyozdobienie muszelkami.  

 
 

5. „Zamaluj litery potrzebne do napisania wyrazu z ramki” - zadanie dla chętnych dzieci. 

(Załącznik nr 7 Karta pracy) 

 

 

 

http://www.przedszkouczek.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=bmaurzGyXqU


18.06.2020 - czwartek 

1. Posłuchajcie i pobawcie się przy piosence Pana Miłosza „Maszynista Zuch” 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

2. Obejrzyjcie wspólnie z rodzicami filmik edukacyjny „Bezpieczne wakacje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

3. ,,Wakacyjne rady” – zapoznanie ze słowami wiersza  W.  Badalskiej. 

Głowa nie jest od parady 

służyd musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słooce pali. 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

Jagody nieznane, 

gdy zobaczysz w borze: 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! – 

bo zatrud się możesz. 

Urządzamy grzybobranie, 

jaka rada stąd wynika: 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

nie wkładaj go do koszyka. 

Biegad boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

Gdy w polu, w lesie, czy za domem 

wykopiesz  przedmiot zardzewiały 

- nie dotykaj go! 

Daj znad dorosłym! 

Śmierd niosą groźne przedmioty! 

4. „Wakacyjne memory” – dobieranie jednakowych obrazków w pary. 

(Załącznik nr 8 Memory wakacyjne) 

5. „Ważne numery” – utrwalanie numerów alarmowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 

6. „Ważne numery” – składanie obrazka z części w całośd. Dwiczenie percepcji wzrokowej 

dzieci. (zadanie dla chętnych) 

Wytnij obrazek. Podziel ilustrację na 5 części. Następnie spróbuj złożyd go w całośd i przyklej 

na kartonik. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk


 
 

19.06.2020 – piątek 

1. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu” – propozycje dwiczeo ruchowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-

%20%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho 

2. „Wakacyjne podróże” – posłuchaj opowiadania. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

3. „Znajdź swoją walizkę” – zabawa ruchowa z elementem czytania. 

Pomoce: koperty podpisane imionami; obrazki z walizkami; długi szal lub dowolny 

materiał jako taśma bagażowa 

Rodzic podpisuje koperty różnymi imionami i wkłada do środka obrazki walizek. Wszystkie 

koperty – „walizki” kładzie na długim szalu – „taśma bagażowa”. Podróżnicy stają w 

szeregu na koocu dywanu. Prowadzący chodzi dookoła dywanu, ciągnąc za sobą szal. Kiedy 

podchodzi do osób czekających „na bagaże”, uczestnicy zabawy wypatrują „walizki”ze 

swoim imieniem. Jeśli ją zauważą, to zdejmują „z taśmy. Rodzic przypomina, że jeśli ktoś 

zobaczy swoją „walizkę”, ale nie zdąży jej zabrad, 

czeka, aż „walizka” ponownie znajdzie się obok i wtedy ją zdejmuje. 

(Załącznik nr 9 Walizki) 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-%20%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho
https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-%20%20DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE


4. „Rodzinna wyprawa” – rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego 

Pomoce: ilustracje do historyjki obrazkowej 

Rodzic układa na dywanie dwie pierwsze ilustracje do historyjki i prosi, aby dziecko 

opisało, co się wydarzyło. Następnie dziecko wymyśla, jak rodzina poradziła sobie 

z problemem braku namiotu. Jeśli padnie kilka propozycji, prowadzący pokazuje kolejne 

obrazki i dziecko układa je w kolejności chronologicznej, a następnie opowiada całą historię. 
Pomoce 

  

  

 
 

5. „Nadmorski skarb” – dwiczenia pamięci krótkotrwałej.  

Dziecko siada za rodzicem, aby mied przed sobą plecy mamy lub taty.  Wspólnie z rodzicem 

recytują rymowankę i wykonują odpowiednie ruchy.  

„Nadmorski skarb” (Natalia Łasocha)  

Przeczesuję plażę  

dziecko drapie delikatnie plecy szeroko rozstawionymi palcami, od góry do dołu, od lewej 

do prawej  

i cały czas marzę, by odnaleźd w piasku  



palcem wskazującym rysują spiralę na środku pleców  

o niezwykłym blasku drogocenny skarb.  

I już mam… dwa patyki.  

rysują dwie pionowe kreski  

Przeczesuję plażę…  

Następnie zamieniają się rolami i powtarzają całą rymowankę. Na koocu rodzic dodaje do 

poprzedniego skarbu kolejny, np. trzy muszelki / cztery piórka / pięd bursztynów / sześd 

kamyków. Przy każdym powtórzeniu dziecko próbuje samo wymienid nazwy wszystkich 

skarbów, które pojawiły się wcześniej 

6. „Kolorowe figurki” – pokoloruj według kodu. 

 



Załącznik nr 1 

 

 
 

 



 

 
 

 



Załącznik nr 2 Czym różnią się dwa obrazki 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 Ilustracje – Wyspy z wyobraźni 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 
 

 



Załącznik nr 5 Karty kreatywne 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



Załącznik nr 7 

 
 

 



Załącznik nr 8 

 
 

 

 



 

 
 

 



Załącznik nr 9 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 


