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Lato w mieście, lato na wsi 

1. Zabawa ruchowa – „W góry lub nad morze” – dziecko swobodnie maszeruje po pokoju. Na 

hasło rodzica: „ W góry” – dziecko naśladuje marsz po górach lub wspinaczkę ( wysoko 

unosząc kolana i wyciągając ręce w górę). Na hasło: „Nad morze” – dziecko naśladuje ruchy 

pływania. 

 

2. „Na wsi i w mieście” – praca z obrazkiem 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje przedstawiające wieś i miasto (załącznik) Dziecko 

opowiada co widzi na obrazkach i gdzie chciałby spędzić wakacje. 

 

3. Zabawa słowno – ruchowa „Wyprawa nad rzekę” – dziecko słucha opowieści. Rodzic czyta 

opowiadanie robiąc przerwę co jakiś czas, aby dziecko wykonało czynność , o jakiej mowa. 

 

Wyprawa nad rzekę” 

Ania i Staś przyjechali na wieś do cioci i wujka (imitowanie jazdy autem) Po przyjeździe 

szybko zjedli obiad  (naśladowanie jedzenia) i pobiegli do kuzyna Antka (bieg). Antek od lat 

mieszkał w Zatorze i znał tu wszystkie ścieżki. Do plecaków zapakowali prowiant (pakowanie) 

i wspięli się na pobliskie drzewo  (naśladowanie wspinaczki), żeby zobaczyć cel wyprawy. Szli 

ścieżką nad rzekę (maszerowanie). Na ścieżce zobaczyli żabę (podskoki na dwóch nogach z 

podparciem z rękami) , a następnie węża (czołganie się). Nagle Antek coś usłyszał 

(nasłuchiwanie). Po chwili zobaczyli małe liski , które biegały po trawie (poruszanie się na 

czworakach). Ostrożnie się wycofali, aby ich nie spłoszyć (skradanie się do tyłu). Po drodze 

zauważyli jagody, więc postanowili ich nazbierać (naśladowanie zbierania jagód w pozycji 

kucznej). Kiedy doszli na koniec ścieżki zobaczyli wielkie rozlewisko (wydanie okrzyku 

zachwytu). Zwinnie przeskakiwali z kamienia na kamień (przeskakiwanie z nogi na nogę). 

Potem wrócili do domu (maszerowanie), a tam czekała na nich pyszna kolacja, którą zjedli ze 

smakiem (naśladowanie jedzenia). Wzięli prysznic (naśladowanie mycia), a potem szybko 

zasnęli (naśladowanie spania). 

 

4. Zabawa oddechowa – „Motyle” 

Potrzebne materiały: kilka motyli wyciętych z bibuły, mała reklamówka 

Rodzic wycina z bibuły kilka motyli i kładzie je na rozłożonych dłoniach dziecka. Dziecko 

próbuje wydmuchać  je jak najwyżej , po czym stara się złapać je do swojej reklamówki. 

Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 

 

5. Zabawa dźwiękonaśladowcza – „Co słychać na wsi?” – rodzic czyta dziecku wiersz, zadaniem 

dziecka jest powtarzanie wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

 

Co słychać na wsi?  

Co słychać? Zależy -  gdzie. 

Na łące słychać – Kle – kle! 

Na stawie – Kwa – kwa 

Na polu: Kraaa! 



Przed kurnikiem – Kukuryku! 

-Ko, ko, ko, ko, ko – w kurniku 

Koło budy słychać – Hau! 

A na progu – Miau 

A co słychać w domu, 

Nie powiem nikomu. 


