
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

 

Wakacje tuż tuż 

 

1. Zabawa ruchowa „Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”. 

Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieracie się na długą wycieczkę. Najpierw musicie 

zapakować Wasz niewidzialny pleckach, w potrzebne Wam rzeczy: zabierzcie, ubrania, buty, 

jedzenie, aparat i lornetkę. Uwaga wyruszacie najpierw w góry, musicie się na nie wspinać. 

Macie bardzo ciężki plecak, więc dużo Was to sił kosztuje. Teraz nad morze, musicie 

przepłynąć kawałek (należy naśladować ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). 

Następny przystanek to wieś, kosicie trawę i karmimy koniki i krówki (dziecko naśladuje 

ruch koszenia trawy – osoba dorosła demonstruje). Po takiej wycieczce wracacie do domu, 

zdejmujecie ciężki plecak i kładziecie się na dywanie i głęboko oddychacie (w tle słychać 

szum fal). 

 

2. Zabawa dydaktyczna- „Japońska para”. 

Połącz w pary takie same „japonki”- laczki. 



 

3. Zabawa matematyczna: zagadki (figury geometryczne): odgadnijcie co to za figura: 

Toczę, toczę się wesoło, 

i do wszystkich macham w koło, 

początku nie mam ani końca, 

podobne jestem do słońca, 

wszyscy mnie doskonale znacie, 

myślę, że gotową odpowiedź już macie! /koło/ 



Ja mam boków mniej, 

jest mi przez to lżej, 

a magiczna liczba trzy, 

zawsze towarzyszy mi. 

Mam trzy boki i wierzchołki, 

trzy mam kąty, trzy odcinki, 

twoja buzia mówi mi, 

że odgadniesz raz, dwa, trzy. /trójkąt/ 

Powiem tylko jestem szczery, 

ujrzysz u mnie boki cztery, 

cztery kąty i wierzchołki, 

obce mi są różne dołki, 

moje boki są równiuteńkie, 

a cztery kąty prościutkie. 

Myślę, że teraz wszyscy poznacie, 

jaką figurę przed sobą macie? /kwadrat/ 

Mam cztery boki równe parami, 

chociaż różniące się długościami, 

nie jestem jednak kwadratem, 

a tylko jego bliskim bratem, 

tak jak on cztery kąty proste mam, 

lecz nie jestem taki sam, 

teraz już pewnie poznacie, 

kogo przed sobą macie. /prostokąt/ 

 

4. Zabawa wyciszająca, masaż relaksacyjny ,,Letni spacerek”. 

 

Na niebie płyną obłoki, świeci słońce,- rodzic masuje plecy dziecka 

przedszkolaki wybrały się na letni spacer 

po drodze spotkały panią na szpileczkach – opuszkami palców  rodzic naśladuje panią na 

szpileczkach 

pana w trampeczkach – dłonie zaciśnięte, kostkami dłoni równomiernie dotykany pleców 

tu stąpały słonie – rozłożonymi dłońmi zdecydowanie „uderzamy” w plecy dziecka 

i biegły konie – zaciśniętymi dłońmi naśladujemy bieg konia  

wtem przemknęła szczypaweczka – szczypiemy palcami plecy dziecka 

spadł drobniutki deszczyk – wykonujemy delikatne uderzenia palcami całych pleców 

Czy przeszedł cię dreszczyk? 

 



5. „Kolorowa mozaika- eksperyment, doświadczenie. 

W celu wykonania tego doświadczenia niezbędne będą: talerz, barwnik do żywności, mleko, 

płyn do mycia naczyń oraz patyczek higieniczny.  

 

Zabawę zaczynamy od nalania mleka na talerzyk w takiej ilości, by mleko zakryło cale dno, 

ale by się nie wylewało. Następnie bierzemy barwniki do żywności i tworzymy z nich 

kolorowe plamki. Potem patyczek kosmetyczny moczymy w płynie i robimy na mleku 

piękną, wielobarwną mozaikę. 

 

Zadanie dla chętnych: 

 

„Bezpieczne/niebezpieczne”- zabawa utrwalająca bezpieczne i niebezpieczne 

zachowania podczas wakacji.  

 

Przygotujcie dwa klocki: czerwony i zielony.  

Przeczytajcie zdania. Zadaniem dziecka jest zdecydować czy wspomniane zachowanie jest 

bezpieczne (pokazują wtedy zielony klocek) lub niebezpieczne (pokazują wtedy czerwony 

klocek). 

Przez ulicę przechodzimy tylko na pasach. 

Kiedy świeci słońce nie potrzebne nam nakrycie głowy. 

Kiedy świeci słońce musimy pamiętać o nakładaniu kremu przeciwsłonecznego. 

Kiedy widzimy, że nadciąga burza możemy wyjść na spacer. 

Śmieci możemy wyrzucić w lesie. 

Rozpalanie ogniska w lesie jest zabronione. 

Można bawić się w pobliżu ulicy. 

 


