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Temat: „Wakacje” 

 

 

 „Rybka” – doskonalenie grafomotoryki. Rodzic  prezentuje, jak w prosty sposób narysować 

rybkę – dwa łuki przecinające się z jednej strony. Dziecko samodzielnie próbują wyklejać 

rysunek, ozdabiają rybkę według własnych pomysłów: kredkami lub plasteliną. 

 

  

 
 

Zestaw ćwiczeń ruchowych: 

– „Berek żuraw” – dziecko biega po sali, Rodzic  jest berkiem. Gdy berek zbliża się do 

dziecka, musi ono podnieść jedną nogę do góry. 

– „Rajd rowerowy” – dziecko leży na dywanie  na plecach i naśladuje jazdę rowerem do słów 

wierszyka 

Jedzie rowerek na spacerek recytowanego przez Rodzica 

– „Łodzie” – Rodzic podaje dziecku ręcznik. Dziecko siada w klęku na złożonym na połowę 

ręczniku-łodzi, rączki to wiosła. Dziecko płynie w wakacyjną podróż, odpychając się od 

podłogi. 

– „Pszczółki do ula” – dziecko biega po pokoju, naśladując pszczoły dźwiękiem (bzz, bzz) i 

ruchem. Na komendę: Pszczółki na łące dziecko biega po pokoju. Na komendę: Pszczółki do 

ula dziecko chowa się np. pod krzesło. 

 

 

 

 „Gdzie pojadę na wakacje?” – wypowiedzi dziecka na temat wakacyjnych marzeń, 

doskonalenie umiejętności prawidłowego wypowiadania się pod względem artykulacyjnym i 

gramatycznym. Rodzic zachęca dziecko do wypowiedzi zdaniowych.  

 

 

 

 

 

 



 

 „Żaglówka” – praca plastyczna, doskonalenie umiejętności komponowania i naklejania. 

Dziecko maluje palcem fale morskie. Kiedy praca schnie wycinamy poszczególne elementy 

pracy: żagle, łódź, chmury oraz słońce. Z wyciętych elementów dziecko układa żaglówkę, 

wokół niej słońce i chmury. Dziecko nakleja wszystkie elementy na tło. Podziwia efekty 

plastyczne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na koniec proponuję wspólne odśpiewanie piosenki „Morskie przygody” 

 

Link do piosenki: youtube.com/?v=yeeDt5CfkP0 

 

„Morskie przygody”                                                                     

Już od dawna o tym marzę ,                                        

żeby dzielnym być żeglarzem. 

i popłynąć w świat nieznany,                                                                                    

przez trzy wielkie oceany, 

przez trzy wielkie oceany. 

Może spotkam gdzieś syrenkę 

i zaśpiewam z nią piosenkę. 

Latającą znajdę rybę , 

pogawędzę z wielorybem, 

pogawędzę z wielorybem. 

Ponurkuję z morskim żółwiem, 

bo nurkować bardzo lubię , 

a rekina minę grzecznie, 

bo to zwierzę niebezpieczne, 

bo to zwierzę niebezpieczne. 

A gdy mama do mnie powie 

Czas, by wrócił twój żaglowiec, 

zaraz wrócę, daję słowo 

i popłynę jutro znowu, 

i popłynę jutro znowu. 
 


