
Wakacyjne podróże  17.06.2020r. 

Temat:  Na plaży jest fajnie.                                 

 

* Zabawa dydaktyczna Największe wiaderko jest w kolorze...  

 

Dla dziecka: koperta z sylwetami wiaderek w trzech wielkościach, klej, 

kartka, kredki. – Załącznik nr 1 – Wiaderka. 
 

Dziecko układa papierowe wiaderka zgodnie z poleceniem Rodzica.: od 

najmniejszego do największego lub od największego do najmniejszego. 

Przykleja  je na kartce  i koloruje każde na inny kolor. Wskazuje na swojej pracy 

wiaderko zgodnie z opisem Rodzica.: Największe jest wiaderko w kolorze... 

 
* Zabawa kolorami – Kolory lata. 

 

Kartki z brystolu w kolorach podstawowych i w różnych odcieniach. 

Rodzic  rozkłada kartki w kolorach podstawowych, a dziecko podaje ich nazwy. 

Następnie dobiera odcienie do danego koloru i je nazywa, kończąc wypowiedź, 

Rodzica np. niebieski jak: niezapominajki, jeansy, niebo itp. 

 

* Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? 

 

Kostka z oczkami, sylweta wiaderka z brystolu (lub zalaminowana), spinacze 

do bielizny. – Załącznik nr 2 – Duże wiaderko. 

Rodzic daje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi dziecko, aby rzuciło kostką. 

Dziecko przypina do sylwet wiaderka tyle spinaczy (łopatek), ile oczek 

wskazała kostka. Dziecko sprawdza poprawność, wskazuje spinacze i głośno 

liczy. 

 

* Zabawa matematyczna    Porównaj, gdzie jest więcej. 

 

Sylwety zabawek do piaskownicy ( lub rysunki) – Załącznik nr 3 – Zabawki 

do piasku.  



Rodzic rozkłada na dywanie różną liczbę sylwet. Prosi, by dziecko 

pogrupowało je, oszacowały na oko, których jest więcej, i sprawdziło, 

układając je w pary. 

 

* Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej. 

 

Dla dziecka: kartka  podzielona na pola z rysunkami zabawek do piaskownicy 

(od 1 do 4), spinacze do bielizny. – Załącznik nr 4 – Zabawki do piasku 1-4. 

Rodzic rozdaje dzieciom kartki i prosi, by policzyły elementy na 

poszczególnych polach i przyczepiły odpowiednią liczbę spinaczy. Dzieci 

podają, na których polach jest najwięcej spinaczy, a na których jest ich 

najmniej. 

 

* Zabawa Jedzie pociąg z daleka (popularna rymowanka).  

 

Rodzic razem z dzieckiem śpiewa popularną rymowankę. Dziecko, ustawione 

za rodzicem, trzyma się go i wspólnie tworzą pociąg, biegają po pokoju. 

Jedzie pociąg z daleka, 

na nikogo nie czeka. 

– Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. 

Konduktorze łaskawy, 

zabierz nas do Warszawy. 

Trudno, trudno to będzie, 

dużo osób jest wszędzie. 

 

Trudno, trudno to będzie, 

dużo osób jest wszędzie. 

Pięknie pana prosimy, 

jeszcze miejsce widzimy. 

– A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie. 

A więc prędko wsiadajcie, 

do Warszawy ruszajcie 

 

* Praca plastyczna Muszelka 

Kartka z rysunkiem muszelki, kredki. – Załącznik nr 5 - Muszelka 

Dziecko: 

- Wykleja plasteliną rysunek muszelki. 
 
 
 



 
 

* Zabawa bieżna – Rozkład jazdy autobusu. 

Kartki z kolorowych kartonów, gwizdek.  

Rodzic  rozkłada oddalone od siebie kolorowe kartki  i ustala z dzieckiem, że 

niebieska kartka  symbolizuje jeziora, żółta – piasek nadmorski, zielona – wieś, 

czerwona – szczyty górskie. Dziecko zamienia się w autobus  i biega, omijając 

kartki. Na gwizdek i hasło Rodzica, np. Stacja jezioro – dziecko podbiega do 

kartki  niebieskiej i zatrzymuje się. Rodzic gwizdkiem (lub klaśnięciem) daje 

sygnał do odjazdu autobusu. Przy kolejnym powtórzeniu zmienia stację, na 

której zatrzymuje się dziecko. 

 

 

* Ćwiczenia pamięci  Zamknij oczy. 

 

Zabawki do piaskownicy: w różnych kształtach, różnej wielkości, w różnych 

kolorach (foremki, wiaderka, łopatki), obręcze. 

Rodzic demonstruje dziecku zabawki, zwraca uwagę na ich przeznaczenie, 

wielkość, kolor i kształt. Następnie wykłada na środek kilka zabawek. 

Dziecko liczy je i zamyka oczy. Rodzic dokłada jedną zabawkę i prosi, by 

dziecko otworzyło oczy i wskazało, którą zabawkę dołożył.  

W zabawie można wykorzystać zabawki znajdujące się w pokoju. 

 

 

 


