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Temat: Wakacyjne plany 
 

1. Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce. Poznawanie 

ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas 

wakacyjnych podróży. Wzbogacanie słownictwa. 

Przewodniki i albumy o Polsce, mapy. 

Dziecko razem z rodzicem przegląda przewodniki dla podróżnych, mapy 

i albumy o Polsce. Rodzic zwraca uwagę na symbole znajdujące się na mapie 

(jeziora, szlaki, oznaczenia miast, terenów zielonych). Prosi o przypomnienie 

znaczenia słów: przewodnik, szlak. Wyszukuje z dziećmi najciekawsze miejsca 

w Polsce, które warto odwiedzić z rodzicami podczas wakacyjnych podróży. 

Odczytuje opisy dotyczące tych miejsc.  

 

2. Wakacyjne przesyłki. Samodzielne wykonywanie i składanie puzzli. 

Pocztówka, mazaki, nożyczki, koperta. 

Dziecko: 

 rysuje mazakiem na pocztówce linie, 

 rozcina pocztówkę wzdłuż linii, 

 układa pocztówkę pociętą na elementy, 

 na koniec wkłada puzzle do koperty. 

 

3. Osłuchanie z piosenką „Lato w kawiarence” (sł. i muz. B. Gowik)  

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs 

 

I. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence.  

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce.  

I zaprasza na wakacje teraz, już!  

 

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las.  

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli.  

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli.  

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry.  

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

 

II. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs


I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!” 

 

Ref.: Lato, ach, lato... 

 

III. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza. 

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze! 

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już! 

 

Ref.: Lato, ach, lato... 

 

 Określanie metrum piosenki, charakteru jej melodii, zwrócenie uwagi na 

budowę zwrotkową. 

 

 Taktowanie w metrum czterodzielnym. Zaznaczenie grą na trójkącie 

pierwszej miary taktu. 

Trójkąt. 

 Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem piosenki. 

Dziecko odpowiada na pytania:  

 O czym jest ta piosenka? 

 Z czym kojarzą się nam wakacje? 

 Gdzie zaprasza nas lato, o którym jest mowa w piosence? 

 Gdzie jeszcze możemy spędzać wakacyjny czas? 

 

 Nauka refrenu piosenki na zasadzie echa muzycznego. 

 

 Zabawa wyrabiająca poczucie rytmu – Na wakacjach. 

Tamburyn. 

Dziecko swobodnie biega  w rytmie akompaniamentu granego na tamburynie. 

Kiedy rodzic przestaje grać, wypowiada zdania w odpowiednim rytmie 

z równoczesnym klaskaniem. 

− Pływam łódką po jeziorze. 

− Leżę na mchu w promieniach słońca. 

− Zjadam lody w polewie malinowej. 

− Tańczę w letniej dyskotece. 

 

4. Ćwiczenia poranne.  

Dwa krążki w kolorach zielonym i czerwonym, odtwarzacz CD, nagranie 

skocznej muzyki, bębenek, kółko ringo. 

 



 Zabawa orientacyjno-porządkowa Podróż samochodem. 

Dziecko jest samochodem trzyma w rękach kółko. Gdy rodzic uniesie zielony 

krążek, samochód jedzie (dziecko porusza się na palcach i wibruje wargami), 

gdy rodzic uniesie czerwony krążek, samochód wjeżdża do garażu (dziecko 

zatrzymuje się i milknie). 

 Zabawa bieżna Samolot. 

Rodzic włącza nagranie skocznej muzyki. Gdy muzyka gra, dziecko biega 

z rozpostartymi ramionami, naśladując lot samolotu. Na pauzę w nagraniu 

muzyki dziecko zatrzymuje się i kuca – ląduje. 

 Ćwiczenia mięśni brzucha – Rowerek. 

Dziecko kładzie się na plecach i unosi nogi. Porusza nimi w górze, naśladując 

pedałowanie na rowerze. 

 Zabawa Podróż balonem. 

Dziecko biega w rytm muzyki. Na pauzę w muzyce dziecko podbiega do kółka 

i w obu rękach wyciąga je jak najwyżej nad głową. 

 Ćwiczenia tułowia – Spływ kajakiem. 

Dziecko dobiera się w parę z rodzicem i siadają naprzeciwko siebie tak, aby ich 

stopy się stykały. Trzymają razem kółka ringo i przechylają się: raz do przodu, 

raz do tyłu. 

 Ćwiczenia relaksujące – Na szlaku. 

Dziecko maszeruje, cicho stawiając stopy. Wdycha powietrze nosem, 

jednocześnie unosząc ramiona. Wydycha powietrze ustami, opuszczając 

ramiona. 

 

5. Wakacyjne plany – rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz „Letnie 

wakacje.” 

 Powitanie zabawą Wesołe imię. 

Dziecko wypowiada swoje imię, dzieląc je przy tym na sylaby i wykonując 

dowolny ruch, np.: tupie, wstaje i siada, podskakuje, wstaje i obraca się wokół 

własnej osi itp. Obowiązuje zasada, że nie można powtórzyć już raz pokazanego 

ruchu. 

 

 Słuchanie wiersza L. Łącz „Letnie wakacje.” 

Kiedy są wakacje 

I nie pada deszcz, 

Możesz gdzieś wyjechać, 

Jeśli tylko chcesz. 

Kiedy są wakacje  

– Morze, góry, las, 



Gdzie tylko się znajdziesz, 

Miło spędzisz czas.  

Latem 

 Złociste promienie  

Słońca 

Padają na ziemię, 

Popatrz– 

Rozwiały się chmury, 

Baw się 

I nie bądź ponury! 

Morze – 

Muszelki i piasek,  

Góry 

Lub łąka za lasem, 

Warmia – 

Czekają jeziora, 

Lato – 

Już wyjechać pora! 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta dziecko: W jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje? Co można 

robić, kiedy są wakacje? 

 Tworzenie mapy skojarzeń do słowa wakacje.  

Duży karton, rozsypanka literowa dla dzieci 5-letnich, klej, mazak, mała 

karteczka i ołówek. 

Rodzic układa przed dzieckiem duży karton i prosi, aby  zastanowiło się, co dla 

niego znaczy słowo wakacje. Następnie dziecko 5-letnie wybiera z rozsypanki 

literowej odpowiednie litery składające się na wyraz wakacje i nakleja je na 

środku kartonu. Rodzic wręcza dziecku małe karteczki i ołówek i prosi 

o narysowanie obrazka – skojarzenia ze słowem wakacje. Przykłady skojarzeń: 

plecak, las, jagody, grzyby, kajak, Bałtyk, muszla, palma, maliny, ryby, plaża, 

Tatry, ciupaga.  

Następnie prosi dziecko o podawanie skojarzeń do słowa wakacje. Dziecko 

pokazuje karteczkę i nazywa swój obrazek, dzieli słowo na sylaby (dodatkowo 

dzieci 5-letnie dzielą słowo na głoski), opowiada o swoim skojarzeniu, 

a następnie nakleja karteczkę wokół napisu. 

 Rozmowa na temat planów wakacyjnych dziecka. 

Rodzic pyta dziecko: Gdzie można spędzić wakacje? Dziecko wypowiada się 

swobodnie. Rodzic proponuje dziecku, aby dowiedziało się, dokąd wybiorą się 

na wakacje Olek i Ada. 

 



6. Karta pracy, nr 66. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=68 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 rysuje po śladzie drogę, jaką pojedzie rodzina Olka i Ady do domu cioci 

Krysi – siostry mamy Olka,  

 rysuje po śladach rysunek, nie odrywając kredki od kartki. 

Na temat swoich wakacyjnych planów wypowiada się także rodzic. Mówi, że 

chciałaby odbyć podróż po Polsce, aby jeszcze lepiej poznać kraj, w którym 

mieszka. Jest ciekawy, czy dziecko odgadnie, jakie miejsca ma zamiar 

odwiedzić i jakimi środkami lokomocji zamierza podróżować. Zaprasza dziecko 

do zabawy. 

 

 Praca z mapą Polski. 

Mapa Polski. 

Przypomina dziecku, że jest to mapa naszego kraju. Pokazuje miejscowość, 

w której znajduje się przedszkole. Następnie informuje dziecko, że na mapie 

oprócz naszej miejscowości odnaleźć można także inne informacje, np. za 

pomocą różnych kolorów przedstawia się ukształtowanie terenu. Kolorem 

niebieskim zaznaczone są rzeki, jeziora i morze, zielonym – niziny, a żółtym – 

wyżyny. (rodzic wyjaśnia dziecku te pojęcia). Najwyższe góry są zaznaczone na 

brązowo. Rodzic prosi dziecko, aby przyjrzało się mapie i powiedziało, jakiego 

koloru jest na niej najwięcej. Wyjaśnia, co to oznacza (w krajobrazie naszego 

kraju dominują niziny). 

 Rozwiązywanie zagadek. 

 Gdzie chciałabym się wybrać? – zagadki obrazkowe, układanie puzzli. 

 6 kopert, 6 pocztówek pociętych na kilka elementów (od 6 do 10).  

Na pocztówkach są przedstawione: park, jezioro, las, wieś, góry, morze. 

Dziecko układa wylosowane puzzle. Dowiaduje się, że rodzic chciałaby spędzić 

wakacje w parku, nad jeziorem, w lesie, na wsi, nad morzem i w górach. Rodzic 

mówi nazwy konkretnych miejscowości (sam je ustala) i wskazuje je palcem na 

mapie Polski. 

 Zagadki słuchowe Czym będę podróżowała? 

Nagrania odgłosów pojazdów: motoru, samochodu, samolotu, pociągu, oraz 

nagrania odgłosów kroków konia i człowieka (pozyskane przez rodzica). 

Dziecko odgaduje, jakim środkiem lokomocji  wybierze się w poszczególne 

miejsca. Rodzic włącza dźwięki pojazdów i odgłosy kroków. Dziecko kolejno 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=68
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf


odgaduje, że rodzic odbędzie podróż najpierw motorem, potem na koniu, 

samochodem, samolotem, pociągiem, a następnie piechotą (odgłos kroków). 

 

 Zabawa z elementem równowagi – Na szlaku. 

Kartoniki z oznaczeniami szlaków dla pieszych, pięć szerokich wstążek (szlaków) 

w kolorach: niebieskim, czarnym, żółtym, czerwonym i zielonym.  

Rodzic pokazuje dziecku kartoniki z oznaczeniami szlaków dla pieszych, jakie 

można zobaczyć podczas podróży po Polsce. Informuje dziecko, że we 

wszystkich miejscach letniego wypoczynku można odbywać piesze wycieczki, 

trzymając się wytyczonych szlaków, aby nie zabłądzić. Zaprasza dziecko do 

zabawy. Rodzic układa pięć szerokich wstążek (szlaków) w kolorach: 

niebieskim, czarnym, żółtym, czerwonym i zielonym. Dziecko losuje kolor 

szlaku i pokonuje go stawiając stopa za stopą. Następnie losuje kolejny kolor 

i przechodzi do wstążki leżącej obok i zabawa się powtarza. Zabawa kończy się, 

gdy dziecko  przejdzie szlakiem w każdym kolorze. 

7. Wakacyjna wyprawa – zajęcia plastyczne. 

 Rozmowa na temat aktualnej pory roku i barw przeważających w letnim 

krajobrazie. 

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat zbliżającej się nowej pory roku 

i barw przeważających w letnim krajobrazie. 

 Zabawa ruchowa Kolorowe kulki. 

Kolorowe waciki kosmetyczne w kształcie kulek, odtwarzacz CD, nagranie 

dowolnej muzyki. 

Rodzic daje dziecku kolorowe waciki kosmetyczne w kształcie kulek, zwraca 

uwagę na pastelowy odcień wacików. Następnie proponuje zabawę, włącza 

nagranie muzyki. Dziecko swobodnie porusza się przy akompaniamencie 

wybranej muzyki i podrzuca kulki. Na przerwę w nagraniu muzyki wykonują 

polecenia, np: zdmuchuje kulki waty z ręki i obserwuje, jak opadają; łączą 

w grupy kulki o takim samym kolorze; siada, zamyka oczy, dotyka wacikami 

policzków i wyobraża sobie letnią kolorową łąkę. Rodzic prosi o zastanowienie 

się, co namaluje na swoim kartonie.  

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy techniką malowania farbami 

akwarelowymi. 

Farby akwarelowe: wilgotne (w tubkach) i suche (w krążkach), pędzel, karton.  

Rodzic informuje dziecko, że będzie malować na kartonie swoje wyobrażenia 

dotyczące letnich wypraw. Poznaje środek plastyczny, jakiego użyje do 

wykonania pracy, rozwiązując zagadkę I. Fabiszewskiej:  



Kolorowe, w słoiczkach mieszkają.  

Gdy zamoczysz w nich pędzelek,  

piękne obrazy powstają. (farby)  

Rodzic zapoznaje dziecko z dwoma rodzajami farb akwarelowych: wilgotnych 

(w tubkach) i suchych (w krążkach). Demonstruje oddzielnie sposób malowania 

każdym rodzajem farb.  Rozrabia farby na palecie do mieszania farb, informuje, 

że cechą farb akwarelowych jest to, że im bardziej się je rozcieńczy wodą, tym 

są jaśniejsze. 

 Dziecko: 

 eksperymentuje – miesza kolory,  

 maluje – wyraża w pracy własne spostrzeżenia i wyobrażenia związane 

z latem i wakacjami, 

 podczas pracy rozmawia  o tym, co właśnie maluje i wykorzystuje całą 

powierzchnię kartki,  

 podpisuje pracę, 

 prace porządkowe.  

 

8. Zabawy na świeżym powietrzu. 

 Obserwowanie przyrody latem, dostrzeganie bogactwa fauny i flory, 

zauważanie zmian w wyglądzie drzew owocowych (owocowanie). Oglądanie 

i nazywanie kwiatów kwitnących latem w przydomowych ogródkach, np. 

słonecznika, malwy, maciejki, róży. Obserwowanie zachowania drobnych 

zwierząt z wykorzystaniem lupy. 

 

 Zabawa ruchowa z elementem celowania – Mistrz rzutów do celu.  

Obręcz hula-hop, woreczki. 

Rodzic układa obręcz hula-hoop w niewielkiej odległości od dziecka. Dziecko 

rzuca woreczkiem z wyznaczonej linii, stara się trafić do obręczy. Rodzic 

przesuwa obręcz dalej i zabawa zaczyna się od początku. 

 Zabawy swobodne z wykorzystaniem zabawek ogrodowych. 

 

9. Widokówki z wakacji. Poznawanie zwyczaju przesyłania sobie 

pocztówek z miejsc letniego wypoczynku. Przygotowanie kartki 

z pozdrowieniami. Utrwalanie własnego adresu zamieszkania. 

Biała kartka w formacie kartki pocztowej, kredki, kolorowe mazaki.  

Dziecko ozdabia kartę według własnego pomysłu. Podaje rodzicowi treść 

pozdrowień. Rodzic zapisuje adres nadawcy (podany przez dziecko ich własny 

adres zamieszkania) i wybranego adresata.  

 



10. Ćwiczenia oddechowe – Pojazdy. Rozwijanie pojemności płuc, 

wydłużanie fazy wydechowej. 

Sylwety różnych pojazdów (wycięte z bibuły). 

Dziecko dmuchając, przesuwa po stole sylwety różnych pojazdów wycięte 

z bibuły (chwyta je, aby nie spadły). Liczy, ile ma sylwet. Nazywa wakacyjne 

pojazdy, a następnie wyodrębniają w każdej nazwie sylaby i głoski. 

 

11. Ćwiczenia grafomotoryczne ( 5 – latki) - s.25. 

Dziecko: 

 rysowanie szlaczków po śladach, a potem samodzielnie. 

 

 

 

Powodzenia! 


