
    TEMATYKA : Wakacje  

Kochane Muchomorki! 

Kolejny tydzień zabaw i nauki przed Wami. 

Tematyka raczej lubiana przez Was kochane dzieci, bo będziemy mówić o… 

WAKACJACH!! 

 

1. Chcemy Wam przypomnieć, że każdy przedszkolak zna „Dobre maniery” i tak 

postępuje! 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Mam nadzieję, że wszystkie te zasady Muchomorki stosują na co dzień!!!! :)   

 



2. Ruch jest niezwykle ważny dla rozwoju każdego dziecka! Zaplanuj z rodzicami waszą 

ulubioną aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. 

Zadanie dla chętnych:  spójrz w niebo i jeśli będą widoczne chmury zastanów się co 

przypomina Ci ich kształt. Poproś rodzica aby opowiedział Ci o swoich obłoczkowych 

pomysłach. 

Po powrocie do domku narysuj lub namaluj obłoczki.

 
3. Posłuchaj wiersza, odpowiedz na pytania. 

„Bezpieczne wakacje” - Magdalena Cebulska 

Właśnie nadszedł czas wakacji . 

Przyjacielu jeszcze chwilka, 

przyjmij od nas, nie bez racji, 

rad o bezpieczeństwie kilka. 

 

Lubisz kąpiel w chłodnej wodzie, 

kostium, ponton, już się zrywasz. 

To jest w wakacyjnej modzie, 

lecz patrz dobrze gdzie odpływasz. 

 

Grunt to zdrowie, czuj go nogą, 

w falach miękkich morskiej toni. 

Tu rodzice nie pomogą, 

gdy ta fala cię dogoni. 

 

Kopać piłkę – świetna sprawa. 

Lecz przy drodze – Oj! Nie można! 

Tu samochód z lewa, z prawa, 

no i sytuacja groźna. 

 

Spacer w lesie – to przyjemność, 

cicho szumi, pachnie zewsząd. 

Lecz pamiętaj, jesteś tu gość. 

Nie niszcz roślin, nie płosz zwierząt! 

 

 

Chodź po lesie, lecz uważnie. 

Łatwo tutaj ścieżkę zgubisz 

i wygląda to poważnie, 



by ją znaleźć - się natrudzisz. 

 

Na rowerze ruszaj śmiało, 

śmigaj szybko, lecz uważaj. 

Musisz przecież wrócić cało. 

A z roweru – och! Nie spadaj! 

 

Dbaj codziennie o swe ciało. 

Słońce świeci, grzeje, praży. 

Opalania lepiej mało. 

Tyś nie placek co się smaży! 

 

Czy to hip hop, czy też polka, 

ruch to zdrowie moi mili. 

Na rowerze, czy na rolkach, 

ruszaj się więc w każdej chwili! 

 

Miło spędzaj więc wakacje! 

Ćwicz, wypocznij, stań się silny. 

Czas to piękny, macie rację. 

Potem w przedszkolu będziesz pilny. 

 

Pytania: 

- W jakich miejscach można spędzać wakacje? 

- Jak można wypoczywać? 

-Co to znaczy „bezpieczny wypoczynek”? 

 

4. Zapoznaj się z piosenką, czy sobie ja przypominasz? 

Tak! Uczyliśmy się jej w zeszłym roku szkolnym, będąc „Jagódkami”   

Zaśpiewaj rodzicom. 

Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce, 

wolny, swobodny czas. 

 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę 

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


5. Piosenka do nauki na pamięć: 

 „Bursztynek” 

https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg

4Hhke1dsdjOEe&index=3&t=0s  

 

 

 

6. Wraz z rodzicami obejrzyj filmy.  Zastanówcie się o czym one opowiadają? 

Bezpieczne wakacje   -        https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4  

                                                              https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA  

               Bezpieczne zachowania   - https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug   

 

7. „Czy znasz takie numery?” 

 

 

 

8. Kilka rad na wakacyjny wypoczynek: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=vj0Rc_Px5Io&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=YZOw6JvT5Ug


 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

9. Zabawy matematyczne: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Połącz kropki według wzoru. 

 



 
 



 
 

 

 

 

Miłej zabawy Kochane Muchomorki. 

 


