
POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

 
Na zawsze zapamiętasz 

 
 

1. „Razem w rejs” – zabawa językowa. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w 

przedszkolu.  

Osoba dorosła prosi dziecko, by odpowiedziało na pytanie: Z kim popłynąłbyś/ęłabyś 

żaglówką w wakacyjny rejs? lub Kogo z grupy zabrałbyś/abyś w wakacyjny rejs żaglówką? 

 

2. „Żaglówka” – zabawa matematyczna. Układanie sylwety żaglówki z figur 

geometrycznych.  

Potrzebne będą figury geometryczne - klocki lub figury wycięte z papieru, niebieska kartka 

papieru dla każdego dziecka. Osoba dorosła rozkłada na stoliku figury geometryczne. 

Dziecko określa ich kolor i wielkość. Segregują je według jednej, określonej przez osobę 

dorosłą, cechy (koloru, wielkości). Następnie osoba dorosła daje dziecku niebieską kartkę. 

Dziecko ma za zadanie ułożyć żaglówkę z otrzymanych figur. 

 

3. „Czym jadę w podróż?” - zabawa pantomimiczna. 

Dziecko naśladuje wybrany przez siebie pojazd. Może używać mimiki, ruchów ciała, 

odgłosów itp. Osoba dorosła odgaduje, co to za pojazd. Następuje zamiana ról. Zabawę 

powtarzamy kilka razy. 

 

4. „Na zawsze zapamiętam” - zabawa plastyczna. 

Dziecko maluje swoją dłoń farbą i odciska ją na kartce papieru (palce powinny być od siebie 

oddalone). Myje ręce. Następnie przy każdym palcu rysuje jedną rzecz jaką na zawsze 

zapamięta z przedszkola. 

 

5. Dla chętnych: 

- nauka wiersza/życzeń dla taty z okazji Dnia Ojca 

 

Jakie święto? - się pytacie - 

Czas kupować kwiaty tacie. 

Święto Taty dzisiaj mamy, 

Więc życzenia mu składamy! 

 

Powiem krótko, 

Lecz serdecznie: 

Drogi Tatko, 

Żyj nam wiecznie! 

 

- „Wakacyjna wycieczka” - zabawa ortofoniczna 

Osoba dorosła opowiada krótką historię o wakacyjnej wyprawie Ady i Olka. Dziecko ilustruje 

opowiadanie ruchem w określonych momentach. Na słowo miś – podskakuje, jabłko – obraca 

się w koło z szeroko rozłożonymi rękami, gruszka – unosi ręce do góry. Przed wysłuchaniem 

opowiadania dziecko wspólnie z osobą dorosłą ustala, jakie odgłosy wydają: samochód (sz, 

sz, sz), pociąg (tu, tu, tu), rzeka (plum, plum, plum), ptaki (fiu, fiu, fiu), osa (bzz, bzz, bzz), 

dzieci (ha, ha, ha), krowa (mu, mu, mu). W trakcie opowiadania dziecko naśladuje te odgłosy.  
 



Pewnego letniego wieczoru Ada i Olek wraz z rodzicami ustalili, że następnego dnia wybiorą się na 
wycieczkę rowerową za miasto. Ada aż podskoczyła z radości i od razu pobiegła spakować swój mały, 
podręczny plecaczek. Włożyła do niego okrągłe jabłuszko, soczystą gruszkę i swojego małego 
pluszowego misia. Następnego poranka nie trzeba było długo budzić dzieci, bo już z samego rana 
Olek był gotowy do drogi, a razem z nim Ada i jej mały podręczny plecaczek, a w nim: okrągłe 
jabłuszko, soczysta gruszka i mały pluszowy miś. Tata wystawił rowery, mama przygotowała kanapki i 
picie, a dzieci założyły kaski ochronne na głowy, i wszyscy ruszyli w drogę. A wraz z nimi mały 
pluszowy miś, okrągłe jabłuszko i soczysta gruszka. Początkowo jechali ścieżką rowerową przez 
miasto wzdłuż ruchliwej ulicy. Słychać było szum przejeżdżających samochodów (sz, sz, sz). Zatrzymali 
się przy przejeździe kolejowym, ponieważ szlaban był zamknięty i właśnie przejeżdżał pociąg (tu, tu, 
tu). Pojechali dalej wzdłuż rzeki (plum, plum, plum), coraz bardziej oddalając się od zabudowań. Z 
daleka widać było pole, na którym pasły się krowy (mu, mu, mu). Dalej rozciągała się łąka, przy której 
rodzina zrobiła sobie postój. Tata rozłożył koc, mama wyjęła kanapki i picie, a Ada wyjęła z plecaka 
małego pluszowego misia, okrągłe jabłko i soczystą gruszkę. W oddali słychać było śpiew ptaków (fiu, 
fiu, fiu) i bzyczenie os (bzz, bzz, bzz). Ada zjadła soczystą gruszkę, a okrągłe jabłko oddała Olkowi. 
Potem spakowała misia do plecaka i całą czwórką wrócili do domu. Miło było spędzać czas z 
rodzicami, ale trochę już tęsknili za radosnymi okrzykami swoich koleżanek i kolegów w przedszkolu 
(ha, ha, ha). 


