
Propozycje zadań i zabaw na środę  

 

Na początek zachęcamy do przypomnienia sobie i utrwalenia piosenki pt. 

Morskie przygody.  

https://www.youtube.com/watch?v=yeeDt5CfkP0 

 

 

 

 

1. Wakacyjny niezbędnik - zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed 

słońcem). 

Dziecko siedzi na dywanie. Pośrodku są ułożone rzeczy przykryte 

nieprzezroczystą opływową tkaniną: okulary słoneczne, krem, czapka z 

daszkiem. Rodzic czyta zagadki, dziecko odgaduje. 

 

Mama w skórę moją ten specyfik wciera, 

Mam ochronę przed słoneczkiem teraz.           (krem) 

 

Gdy na głowę ją założę, 

Nic złego się stać nie może.                            (czapka z daszkiem) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yeeDt5CfkP0


One chronią moje oczy- 

Żaden promyk do oka nie wskoczy.               (okulary słoneczne) 

 

Dziecko odkrywa przedmioty ochraniające przed słońcem. Rodzic pyta: Z 

jakiego powodu musimy używać tych rzeczy?; Co może zrobić nam letnie 

słońce? 

 

 

 

 

2. Zamek z piasku - rozwijanie kreatywności poprzez eksperymentowanie z 

materiałem plastycznym oraz materiałem naturalnym; zachęcanie do tworzenia 

prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.  

 

Dziecko pokrywa całą powierzchnię zamku klejem i posypuje kaszą manną, 

delikatnie ugniata ręką (szablony do druku znajdują się na samym końcu). 

Niepotrzebną kaszę strzepuje na tacę, obrazek wykańcza farbami. Rodzic 

pomaga dziecku podczas pracy.  

 

 



3. Na plaży - praca z kartą pracy i obrazkiem. 

 

* Pokoloruj rzeczy, które zabieramy na plażę lub basen (załącznik znajduje się 

na końcu). 

 

* Przyjrzyj się uważnie poniższemu obrazkowi: 

- Powiedz, co to za miejsce.  

- Co pływa po morzu?  

- Czym zajmują się dzieci? 

- Odszukaj, nazwij i policz zabawki.  

- Ile jest ptaków, krabów, muszelek?  

- Wskaż na obrazku przedmioty, które chronią nas przed słońcem. 

 

 



4. Wakacje -  zestaw zabaw ruchowych. 

 

* ,,Morskie fale” - zabawa ruchowa przy muzyce. 

Rodzic rozkłada na podłodze dużą chustę. Dziecko chwyta ją za brzegi i 

delikatnie poruszają nią w górę i w dół, naśladując ruch morskich fal. 

* ,,Fotograf” - zabawa ruchowa z elementem zastygania w bezruchu. 

Dziecko porusza się w rytm dowolnie wybranej muzyki. Na hasło: Uwaga, 

zdjęcie! zatrzymuje się w wybranej przez siebie pozie. Rodzic udaje, że robi 

zdjęcie.  

* ,,Wakacyjne zabawy” - zabawa naśladowcza przy muzyce. 

Dziecko naśladuje ruchem wakacyjne zabawy: pływanie w morzu, zbieranie 

muszelek, wspinanie się po górach, wiosłowanie, odbijanie piłki, budowanie 

zamków z piasku itp. Zabawie towarzyszy muzyka. 

  

5. Wycinanki - doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami.  

Swobodne wycinanie różnych form, zwrócenie szczególnej uwagi na 

bezpieczeństwo. 

(załącznik znajduje się na końcu) 

 

 



Życzymy Wam udanej zabawy!  
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