
 
 

„Wakacyjne przygody” 

 
Cele: 

• Rozwijanie inwencji twórczej dziecka. 

• Tworzenie okazji do spontanicznych zabaw ruchowych. 

• Ćwiczenie wrażliwości słuchowej. 

• Zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko i przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wakacyjnego wypoczynku. 

• Doskonalenie percepcji wzrokowej. 

• Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

 

 

 
„Wspólna zabawa” – zabawy muzyczno – ruchowe 

według koncepcji Carla Orffa. 
 

Potrzebujemy: gazety, muzyka relaksacyjna, kosz lub pojemnik 

 

 „Jaka jest gazeta?” – określanie cech gazety. 

Dzieci wybierają gazety. Poprzez oglądanie, dotyk, węch wymieniają cechy 

gazety. 



„Jaki to dźwięk” – eksperymenty słuchowe. 

Dzieci słuchają odgłosów wydawanych przy użyciu gazety: uderzanie dłonią w 

gazetę, wachlowanie gazetą, podrzucanie, darcie, zwijanie, zgniatanie. 

„Ptaki do gniazd” – zabawa 

Na podłodze rozłożone są gazety. Dzieci poruszają się po sali naśladując lot 

ptaków, na hasło „ptaki do gniazd” – stają na gazecie. 

„Wiadomości z gazety” – zabawa ortofoniczna. 

Dzieci trzymają gazetę na wysokości oczu i naśladują czytanie wypowiadając 

sylaby: la, la, la, la, la ma, ma, ma, ma, ma, ba, ba, ba, ba, ba, pa, pa, pa, pa, pa. 

„Czytają” cicho, głośno, szybko, wolno. 

Taniec w parach. 

Dzieci tańczą w parach w rytm melodii trzymając gazetę brzuchami, plecami, 

kolanami. 

Rzuty do celu. 

Dzieci zgniatają gazetę w kulkę prawą i lewą ręką. Następnie maszerują po 

obwodzie koła i wrzucają kulkę do stojącego na środku kosza. 

Relaksacja 

Dzieci układają się na dywanie w dowolnej pozycji i słuchają muzyki 

klasycznej. Następnie opowiadają o tym o czuły podczas słuchania muzyki. 

 

 

 

 

 

„Wakacyjne plany” – swobodne wypowiedzi dzieci. 
 

Wiersz „Wakacje Franka” Doroty Kossakowskiej, obrazki lub rekwizyty 

związane z wakacjami (plecak, walizka, okulary przeciwsłoneczne, krem do 

opalania, kapelusz, klapki, piłka, wędka, koc, woda w butelce). 

 

 

 



 

„Wakacje Franka” – wiersz D. Kossakowskiej. 

 

Mały Franek w świat wędruje. 

Przewodnika potrzebuje. 

Chce zobaczyć świat daleki, 

morza, góry oraz rzeki. 

Chce poznawać świat przyrody, 

kwiaty, lasy, zimne lody. 

I gorącą, piękną plażę. 

Franek mówi: o tym marzę. 

Już pakuje plecak stary, 

na podróże doskonały. 

W nim jest kompas, no i mapa. 

Z nimi pozna kawał świata. 

A z podróży zda relację, 

pewnie będą rewelacje: 

„Czas spędzony bardzo miło, 

szkoda, że tak krótko było”. 

 
 

Rozmowa w oparciu o wiersz. Rodzice zadają dzieciom pytania. 

- co chce zobaczyć Franek? 

- o czym marzy Franek? 

- co Franek spakował na wyprawę? 

- Jak Franek oceni swoją podróż? 

 

„Moje wakacyjne plany” – swobodne wypowiedzi dzieci. Wspólne planowanie 

wakacyjnych podróży lub wycieczek. 

 



 
 

 

„Co zapamiętałeś?” – zabawa dydaktyczna. 

Na środku koła leżą obrazki  lub rekwizyty związane z wakacjami (plecak, 

walizka, okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania, kapelusz, klapki, piłka, 

wędka, koc, woda w butelce). Dzieci oglądają rzeczy i starają się jak najwięcej z 

nich zapamiętać. Rodzice  zakrywa obrazki chustą. Dzieci wymieniają 

przedmioty znajdujące się na obrazkach. 

 
 

„Jadę na wakacje” – zabawa słowna. 

Rodzice mówi zdanie: Jadę na wakacje i zabieram ze sobą plecak. Dzieci 

powtarzają zdanie wypowiedziane przez poprzednią osobę i dodają swoje słowo 

np. Jadę na wakacje i zabieram ze sobą plecak, okulary, piłkę… 

 

 

 

 



Bajka „Bezpiecznie nad wodą”.  

 

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA 

 

Bajka  „Bezpiecznie w górach”. 

 

https://youtu.be/wS4SRvkvLio 

 

Dzieci pamiętajcie o myciu rąk! 

 

https://youtu.be/Ui-ndYWcThA
https://youtu.be/wS4SRvkvLio


https://youtu.be/xLdhe8s34hM 

https://youtu.be/xLdhe8s34hM

