
Temat tygodnia: „Wakacyjne podróże” 08.-12.06. 

 

Dzień dobry kochane przedszkolaki! 

1.Zapraszamy na rozgrzewke: 

https://www.youtube.com/watch?v=l78D-0TKWBM 

 

2.Posłuchajcie opowiadania E. Stadmüller „Wakacje”. 

 

Rodzic czytając opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego. 

 

– Bartek chwalił się, że na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie Olek. – Mówił, 

że będzie się uczył nurkować i dostanie od taty cały potrzebny sprzęt. 

– Zobaczycie, że będziecie się u nas bawić równie dobrze jak on – chrząknął dziadzio. – Już moja 

w tym głowa. Postanowiliśmy z babcią, że kupimy wielki dmuchany basen i ustawimy go                

w ogrodzie.– Hurra! – zawołała Ada. – A będę w nim mogła puszczać moje kaczuszki?– Jasne             

– roześmiała się babcia – i kaczuszki, i łódeczki, i co tam sobie wymyślisz. – Szkoda, że                      

w ogrodzie nie ma piaskownicy, bo byśmy mieli własną plażę – rozmarzył się Olek.– To akurat 

nie problem – włączył się do rozmowy tato. – Cztery deski się znajdą, a sąsiad dziadków, pan 

Antoni, handluje materiałami budowlanymi, więc na pewno chętnie przywiezie parę worków 

piasku.– I będzie plaża! – zawołała Ada. 

– I huśtawka – dodał dziadzio. – Znalazłem ją na strychu.– Tę samą, na której ja się huśtałem?        

– ożywił się tato.– Tylko nie próbuj tego robić, bo moja biedna grusza nie wytrzyma takiego 

ciężaru – przestraszył się dziadzio.– Oj tam, oj tam... – mruknął tato. – To mocne drzewo, nawet 

nie wiesz, ile wytrzymało...– I Bartek mówił jeszcze, że będzie zwiedzał jakieś strasznie stare 

budowle – przypomniał sobie Olek.– Stare budowle, powiadasz – dziadek uśmiechnął się 

tajemniczo.– Ciekaw jestem, czy on widział kiedyś studnię z prawdziwym żurawiem. – Takim 

żywym żurawiem? – zdziwiła się Ada.–  Tak  nazywało  się  urządzenie,  którym  bardzo  dawno  

temu  wyciągano  wodę  ze  studni  –  wyjaśniła  wnuczce babcia.– Tam, gdzie wybierzemy się na 

wycieczkę, można zobaczyć prawdziwe chaty kryte strzechą, poletka lnu, stary wiatrak                           

i drabiniasty wóz – taki, jakim jeździł jeszcze mój dziadek.– W sąsiedniej wsi powstał skansen          

– wyjaśniła mamie babcia. – I naprawdę jest w nim co zobaczyć.– Chciałbym, żeby te wakacje 

już się zaczęły – westchnął Olek. – I nic nie szkodzi, że nie pojadę do Grecji – dodał po chwili. 

 

 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji: 

Rodzic zadaje pytania: 

– Dokąd Bartek pojedzie na wakacje? 

– Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek? 

– Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi? 

– Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje? 

– Czym można podróżować w czasie wakacji? 

 

3.Zaśpiewajcie piosenkę, na pewno ją pamietacie! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4 

 

4.Zabawa rozwijająca małą motorykę – Wakacyjny rysunek 

 

Potrzebne: Tacka i piasek  

 Narysujcie palcem plażę, morskie fale, słońce i chmury.  

 

5.Zabawy badawcze z wodą – Co będzie pływać, a co nie? 

https://www.youtube.com/watch?v=CJZ6M_4Tjl4


Potrzebne:Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kawałek kartki, 

mała plastikowa nakrętka, piłeczka pingpongowa) i ciężkie przedmioty (drewniany  klocek,  

metalowy  samochodzik, mały kamyk). 

Dziecko dotyka  najpierw ciepłej wody, a potem zimnej wody i wspólnie z rodzicem określają, 

jaka jest zwykle woda w morzu. Następnie umieszczają w jednym z pojemników kilka 

przedmiotów i próbują określić, dlaczego jedne toną, a inne nie. 

Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe opadają na dno 

pojemnika. 

 

6. Wiersz B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje. 

Jak wspaniale! Już wakacje. 

To najlepsza w roku pora! 

Można pływać sobie w morzu 

albo wskoczyć do jeziora… 

Na szczyt w górach wspiąć się warto! 

Jak tam pięknie i wysoko! 

W zeszłym roku po raz pierwszy 

zobaczyłem Morskie Oko! 

Ale zawsze pamiętajmy, 

     by dorosłych się pilnować. 

    Chodzić w górach – lecz po szlakach, 

kremem z filtrem się smarować. 

Czapkę nosić – taką z daszkiem 

– porażenia się unika. 

Kąpać się w strzeżonych miejscach 

i pod okiem ratownika. 

I rodziców trzeba słuchać. 

Kto tak robi, ten ma rację. 

Ach jak miło, jak wesoło, 

     bo już przecież są wakacje! 

 
 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

- Dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych? 

- Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować?  

- Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem? 

- Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem? 

- Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik? 

- Jakie macie rady dla innych przedszkolaków na wakacje? Co można robić, a czego nie 

wolno? 

 
 

6.Wakacyjne kolorowanki: 



 

 



 

 

 



 

 


