
Temat: Moje wakacje 

 

1. „Wakacje” – zajęcia dydaktyczne. Poszukiwanie kopert ukrytych w pokoju, układanie hasła, 

synteza wzrokowa. Dziecko szuka w pokoju siedmiu ukrytych kopert. W każdej z nich 

znajduje się litera. Dziecko  układają koperty od 1 do 7 i odczytuje zapisane w nich litery 

(hasło: WAKACJE). Rodzic pyta: Po co są wakacje? Co by było, gdyby nie było wakacji? 

Dziecko  podaje odpowiedzi.  

 

W A K A C J E 
 

2. Praca z KP4.40 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, stymulowanie kreatywności. 

 

3. Kolorowy pociąg – praca z wierszem Doroty Gellner pod tym samym tytułem. Rodzic prosi 

dzieci, by zapamiętały, kto jechał pociągiem.  

 

Kolorowy pociąg  

Dorota Gellner 

 

Wycinam z papieru kolorowy pociąg. 

Kolorowe koła po szynach turkoczą. 

W niebieskim wagonie niebo rozgwieżdżone, 

w żółtym – słońce z uśmiechem złocistym. 

W czerwonym – kilka maków, 

w białym  - puszysty obłok, 

w zielonym – wilgotne listki. 

A ostatnim – największym – 

Bukiet spełnionych marzeń 

 

Rodzic pyta dziecko, ile wagonów miał pociąg z wiersza. Dziecko dostaje sześć prostokątów z 

kolorowego papieru ponumerowanych od 1 do 6. N. ponownie czyta wiersz. Gdy czyta o 

pierwszym wagonie, dziecko podnosi prostokąt z numerem 1 itd. Następnie dziecko siada 

przy stoliku i rysuje w każdym wagonie elementy przedstawione w wierszu. R. kolejny raz 

czyta utwór, a dziecko ustawia wagony z rysunkami w odpowiedniej kolejności. R. pyta, co 

jest w pierwszym, trzecim, piątym wagonie – utrwalenie liczb porządkowych 

 

4. „Selerowe stemple” – zabawa plastyczna.  

 



 

 
 

 

5. „Znaki” – zajęcia informacyjne. Rodzic pokazuje dziecku zdjęcia rozmaitych znaków zakazu, 

które można spotkać na wakacjach, np. zakaz kąpieli, zakaz skoków do wody, strefa ciszy; 

znaków ostrzegawczych, np. wiry, pale, nagły uskok, zimna woda; oraz znaków 

informacyjnych, np. plaża strzeżona, punkt medyczny, telefon. Zadaniem dziecka jest 

podzielić znaki na trzy grupy. Dziecko próbuje odczytać symbole na znakach i wytłumaczyć 

ich znaczenie. R. wręcza dziecku duży brystol. Dziecko wymyśla własny (nieistniejący) znak 

informacyjny, ostrzegawczy lub zakazu.  

 

 

6. „Bezpieczne wakacje” - Rodzic czyta zdania, a dzieci oceniają ich prawdziwość, podnosząc 

odpowiedni znak i podając uzasadnienie. • W.21  

Przykłady zdań:  

– Na plaży można palić ognisko.  

– Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania.  

– Biała flaga oznacza, że można się kąpać.  

– Można chodzić po wydmach.  

– Można spacerować po górach w klapkach.  

– Na plaży nie można śmiecić.  

– Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask. 

– Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży. 

 


