
Serdecznie witam w kolejnym tygodniu pracy zdalnej, tematyka na ten 

tydzień „Wakacje” 
 

Zapraszam do zabawy! 

Przypominam o nawyku częstego i prawidłowego mycia rąk! 

 

„Czekamy na wakacje” – wiersz D. Niemiec 

 

Już tylko jedna chwilka albo dwie. 

Lada moment wakacje rozpoczną się. 

Niecierpliwie czekam tej wspaniałej chwili, 

gdy w wakacyjny czas będziemy się bawili. 

W piasku na plaży, wśród morskich fal, 

patrząc na statki płynące w dal, 

lub na placu zabaw albo w ogrodzie, 

zamienimy się w piratów cumujących łodzie 

na brzegu wyspy bezludnej, jak ze snu, 

chodź jest ona całkiem blisko, koło domu, o tu... 

 

Rozmowa z dzieckiem na podstawie treści utworu. Pytamy:  

− Na co czekał bohater wiersza?;  

− Kiedy według bohatera rozpoczną się wakacje?;  

− Jaki był bohater wiersza, co odczuwał?;  

− Co będzie robił bohater podczas wakacji?;  

− W jakie postacie będzie się wcielał z kolegami i koleżankami?. 

 

 
 

 



„Rybka” – połącz kropki, doskonalenie grafomotoryki. Pokoloruj obrazek. 

 

 
 

 



Zabawy dowolne (do wykorzystania w ciągu tygodnia): 

- budowanie z różnego rodzaju klocków; 

- słuchanie bajek, wierszy czytanych przez rodzica; 

- zabawy dowolne według własnych pomysłów i zainteresowań; 

- kolorowanie obrazków. 

 

„Morskie przygody” – zapoznanie z piosenką, nauka słów. 

https://www.youtube.com/watch?v=yeeDt5CfkP0 

Dziecko wypowiada się na temat wysłuchanej piosenki, próbuje pamięciowo opanować 

słowa. Proponuję zabawę przy dowolnej wakacyjnej piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

Do wykorzystania linki zamieszczone powyżej lub inne. 

Zadaniem dziecka jest pokazać poprzez taniec, jak cieszy się z nadchodzących wakacji. Na 

przerwę w muzyce (rodzic zatrzymuje muzykę) dziecko zastyga w bezruchu z uśmiechem na 

twarzy. 

 

„Żaglówki” – ćwiczenia oddechowe. 

Dziecko samodzielnie konstruuje żaglówkę. W kawałek styropianu wkłada słomkę, przykleja 

do niej kawałek kolorowego papieru. Swoja żaglówkę kładzie na wodę w misce i dmuchając 

na nią powoduje, że żaglówka porusza się. 

 

„Bezpieczne wakacje nad wodą” – filmiki edukacyjne. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

 

„Ćwiczymy w domu” – ćwiczenia gimnastyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

„Piasek” – zabawy badawcze w ogrodzie. 

Do wykorzystania przezroczyste kubeczki plastikowe, pojemnik z piaskiem, pojemnik z 

cukrem, łyżeczki. Dziecko podejmuje próby rozpuszczania piasku i cukru w wodzie. 

Rysowanie patykiem na mokrym i suchym piasku. Lepienie bab piaskowych z mokrego i 

suchego piasku. 

 

Przygody Bolka i Lolka – bajka dla chętnych dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=Qv0VGg90b-8 

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

 

Karty pracy, kolorowanki dla chętnych dzieci zamieszczonych poniżej. 

 

 

 

 

Pozdrawiam Agata Troczyńska 
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