
WAKACYJNE PODRÓŻE 

 

Drodzy Rodzice, dziękuję za dotychczasową współpracę we wspieraniu dzieci w ich rozwoju. 

Dziękuję za zdjęcia i filmy, dzięki którym mogę podziwiać Kropelki, ich piękne uśmiechy i 

nabyte umiejętności. Poniżej przedstawiam propozycje zabaw na kolejny tydzień. 

 

• Dokąd dzieci pojadą na wakacje?- ćwiczenie rozwijające myślenie- rodzic mówi 

zdanie, a dziecko zgaduje, gdzie pojadą dzieci 

 

- Kasia zobaczy: pole, krowę, świnkę i kurę. Dokąd pojedzie Kasia? Na wieś czy do 

miasta? 

- Krzyś zobaczy: statek, piasek, wodę i muszelki. Dokąd pojedzie Krzyś? W góry czy 

nad morze? 

- Maciek zobaczy: owce, pagórki, drewniane chaty, szczyty gór. Dokąd pojedzie 

Maciek? Nad jezioro czy w góry? 

- Wiktoria zobaczy: autobusy, wysokie bloki, skrzyżowania ze światłami. Dokąd 

pojedzie Wiktoria? Do miasta czy na wieś? 

 

• Co warto zabrać na wakacje?- rodzic dzieli słowa na sylaby, dziecko zgaduje nazwy 

przedmiotów: PLECAK, OKULARY, KOT, PIŁKA, WIADERKO, ŁOPATKA, 

KREM, APARAT, CZAPKA,  

 

• Czym podróżujemy?- zabawa ruchowo- naśladowcza: dziecko ruchem pokazuje 

pojazd, którym podróżuje: 

 

Wyruszamy z domu samochodem (dziecko biega, naśladując rękami kręcenie 

kierownicą) Zatrzymujemy się i zostawiamy samochód na parkingu. Wsiadamy do 

samolotu. Samolot startuje (dziecko kuca), unosi się (dziecko biegnie z rozłożonymi 

rękami) i ląduje (znów kucają). Teraz wsiadamy do pociągu (dziecko naśladuje jazdę 

pociągiem kręcąc rękoma koła po bokach). Dojeżdżamy do jeziora i wsiadamy do 

kajaka. (siada z wyprostowanymi nogami i naśladuje ruchy wiosłowania). 

 

• Żaglówki na jeziorze- praca plastyczna z wykorzystaniem figur (trapez- podstawa, 

trójkąt- żagiel). Najpierw dziecko rysuje niebieską kredką linie faliste na całej kartce, 

rodzic układa żaglówkę, dziecko przykleja wg wzoru żaglówkę ze swoich figur na 

kartce. 

 

• Wycieczka- rodzic z kartki ksero wycina 3 paski takiej samej długości i skleja je ze 

sobą w jeden długi chodnik, potem dzieli go na prostokąty (płytki chodnika). Przed 

chodnikiem ustawiamy samochód, małą figurkę lub lalkę. Na końcu chodnika można 



ustawić (narysować) domek lub garaż. Dziecko rzuca kostką i porusza się do przodu 

swoim pionkiem o tyle płytek, ile wskazała kostka. 

 

• Co to jest?- zagadki dotykowe: rodzic przygotowuje kilka przedmiotów znanych 

dziecku (np. jabłko, samochód, mis, piłka….), pokazuje je i nazywa. Następnie chowa 

i wkłada pojedynczo pod koc lub chustkę. Dziecko rozpoznaje przedmiot tylko po 

dotyku. 

 

• Wakacyjny rysunek- dziecko rysuje na tacy z kaszą, piaskiem to, co kojarzy mu się z 

latem (np. słońce, fale, muszle…) 

 

• Co będzie pływać, a co nie?- zabawy badawcze z wodą: rodzic przygotowuje ciężkie 

przedmioty (drewniany klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk) i lekkie 

przedmioty (kawałek kartki, mała plastikowa nakrętka, zapałka), prezentuje je dziecku 

i nazywa je. Przed włożeniem do wody danego przedmiotu dziecko zgaduje, czy 

będzie on pływał, czy opadnie na dno. Po skończonej zabawie rodzic kładzie na jednej 

dłoni dziecka ciężki przedmiot, a na drugiej lekki i zwraca uwagę na ciężar, 

wyjaśniając dlaczego niektóre przedmioty opadają na dno. 

 

• Zaczarowane kamienie- podczas spaceru zachęcamy dziecko, by nazbierało gładkich 

kamieni różnej wielkości, po powrocie do domu liczymy je, dzielimy na różne zbiory i 

dziecko porównuje, gdzie jest więcej, a gdzie mniej. Następnie wspólnie z nim 

zastanawiamy się, w co można zamienić kamienie wykorzystując kolorowe farby. 

 

• Na wakacjach- zabawa ruchowa: rodzic mówi hasła, a dziecko reaguje w odpowiedni 

sposób, można wspólnie wykonać małe obrazki (4x las, 4x morze, 4xgóry)- układamy 

wtedy na dywanie przed dzieckiem sekwencję, np. GÓRY, LAS, MORZE, GÓRY, 

LAS, MORZE, GÓRY, LAS, MORZE i dziecko odtwarza ją ruchem. 

 

GÓRY: dziecko podnosi ręce wysoko nad głową 

MORZE: dziecko wykonuje przysiad 

LAS:  obraca się dookoła 

JĘZYK ANGIELSKI 

 https://www.youtube.com/watch?v=xNw1SSz18Gg   utrwalanie części ciała i liczebników: 

dziecko liczy i pokazuje właściwe części ciała 

https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw  zapoznanie ze słownictwem określającym 

emocje; dziecko naśladuje mimiką twarzy daną emocje (szczęście, złość, strach, senność) 

 

Serdecznie pozdrawiam i przesyłam moc uścisków Kropelkom. 

Monika Bibułowicz  
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