
MATERIAŁY DO PRACY Z DZIECKIEM, 22 – 26.06.2020r 

Temat kompleksowy: JUŻ LATO! 

1.Opowiadanie ,,Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele’’ Hanna Łochocka 

 

  
Wczesnym rankiem wstało słońce,              

wyzłociło morski piasek   

i na fale bryzgające   

zarzuciło srebrny pasek.   

Każda fala z białej piany   

ma falbankę koronkową.   

Szemrzą fale chórem zgranym   

piosnkę starą, a wciąż nową.   

Elemelek stał z walizką   

spoglądając na to wszystko.   

A że bardzo był zdziwiony,   

więc rozstawił nóżki obie,   

kręcił łebkiem w różne strony   

i rozdziawiał krótki dziobek.   

Sam do siebie przy tym gadał:  

— Strasznie jest to morze duże!   

Deszcz tu wielki chyba padał   

ze trzy lata albo dłużej.   

Jak też ono szumi, śpiewa...   

Za tą plażą widzę drzewa,   

więc wynajmę pokój w listkach.   

Niech zostanie tam walizka,   

a ja zaraz włożę nowy   

zgrabny kostium kąpielowy.  

Smukłe mewy z piórkiem białym   



spadły z szumem jak latawce   

i na falach się huśtały   

jakby właśnie na huśtawce.   

Wróbel w modnym swym kostiumie   

pręży łapki tak jak umie,   

poprzez plażę mknie wytrwale   

i też skacze już na fale,   

aby ich spienione grzbiety   

pohuśtały go.  Oj, rety!   

 
Jak tu mokro! Ile piany!   

Kto tak pryska? To bałwany!   

Bałwan duży z drugim, małym,   

Elemelka wnet porwały,   

zakręciły, zamoczyły.   

Taki prysznic nie jest miły   

dla małego wróbelaska.   

Więc zawołał: — Jeśli łaska,   

odsuń no się, mój bałwanie.   

Niech pan bałwan już przestanie   

i popłynie w inną stronę.   

Ach, ratunku, gwałtu! Tonę!  

Smukłe mewy z piórkiem białym   

usłyszały, podleciały   

i wróbelek rozkrzyczany   

wyłowiony został z piany.  

Na swych skrzydłach srebrnych, prostych   

śmigłe mewy go uniosły   

i złożyły w dołku z piasku,   

gdzie zaprzestał wreszcie wrzasków.  

— Panie wróblu, jak to można?   

Trzeba z wolna i z ostrożna   

wchodzić w wodę, bo źle bywa,   

jeśli się nie umie pływać.   

Ucz się w płytkiej pływać wodzie;   

udzielamy lekcji co dzień.   

Elemelek odrzekł skromnie:  

— Wdzięczny jestem wam ogromnie,   

śliczne mewy, lecz dziękuję,   

pewniej się na lądzie czuję.   

Kąpiel w piasku dla wróbelka   

to przyjemność bardzo wielka.   

Piasek grzeje, słonko świeci...   

ale skąd tu tyle dzieci?  

Spojrzą ptaki, a wokoło   

roześmiane stoi koło;   

w którąkolwiek spojrzysz stronę   



— wszędzie nosy opalone.  

— Elemelku! Czy być może?   

Przyjechałeś tu nad morze?   

Wynająłeś domek w lasku?   

Chodź się z nami bawić w piasku!   

My będziemy robić babki,   

ty — odciśniesz na nich łapki.   

Wiele czasu już nie mamy:   

tydzień, dwa — i wyjeżdżamy...  

Rzecze ptaszek: — Macie rację.   

Wkrótce miną nam wakacje.   

Muszę czas ten wykorzystać,   

zwiedzić plażę, łódki, przystań,  

nad tę wodę frunąć wielką   

i pobawić się muszelką.  

Potem razem z wami wrócę.   

Przedszkolakom piórko rzucę   

i pozdrowię ich wesoło,   

a poskaczę też przed szkołą.   

W każdej klasie przez okienko   

zajrzę, stuknę w szybę cienką,   

skrzydłem dzieciom zatrzepoczę,   

słowo ćwierknę im ochocze   

i pokręcę raźnie główką,   

by im pomóc przed klasówką.   

 

Pytania do tekstu: 

- Gdzie wybrał się Elemelek?  

- Co przydarzyło się wróbelkowi?  

- Kto pomógł wróbelkowi?  

- Z kim bawił się Elemelek na plaży? 

- W czym wolał się kąpać wróbelek? W morzu czy w piasku? 

 

2. Bezpieczeństwo podczas wakacji 

     

 



    

 

    

 

   

 



   

 

   

 

3. Wykonanie plakatu ,,Bezpieczne wakacje’’.  

Ustalenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach letniego wypoczynku. 

Potrzebne: Obrazki lub zdjęcia przedstawiające morze, góry, las. miasto, biały arkusz papieru w 

formacie A1 lub A2, czarny flamaster. 

Rodzic  umieszcza na dywanie  duży arkusz białego papieru. Dzieli go na cztery kolumny (rysuje 

czarnym flamastrem linie). W dłoni trzyma obrazki lub zdjęcia przedstawiające morze, góry, las, 

miasto.  Dziecko podchodzi do rodzica, losuje obrazek, i podaje nazwę widniejącego na nim 

środowiska przyrodniczego. Rodzic nakleja obrazek na biały karton. Pyta np.: Jakich zasad 

bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas pobytu nad morzem? Czego nie wolno robić? Zapisuje 

odpowiedzi dziecka  na białym kartonie pod obrazkiem. 

W podobny sposób omawia i zapisuje zasady bezpiecznego wypoczynku w pozostałych miejscach. 

(rodzic stara się zapisać zasady za pomocą ikon). 

 

 

 



 
 

 



4. Piosenka ,,Lato płynie do nas’’ K. Kwiatkowska, K. Zuchora 
https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA 

1.Raz, dwa, raz i dwa, 

słońce idzie drogą, 
z góry chmurki biegną dwie, 

śpieszą się jak mogą. 
 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

 

2. Raz, dwa, raz i dwa, 

nadszedł czas zabawy, 

pędzi, goni w polu wiatr, 

chce się z nami bawić. 
 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

 

3. Raz, dwa, raz i dwa, 

wiatr wesoło pląsa, 

w górze, w chmurze, w ciszy pól 

dzwoni śpiew skowronka. 

 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

5. ,,Słyszę, rozumiem, zapamiętuję’’ – ustawianie zabawek zgodnie z instrukcją.  

Do zabawy będziemy potrzebować trzy lub więcej zabawek. 

Ustawiamy przed dzieckiem np. trzy zabawki: lalkę, misia, pajacyka. Dziecko wymienia ich nazwy, 

dzieląc wyraz na sylaby. Następnie Rodzic wypowiada nazwy w zmienionej kolejności, 

a dziecko ustawia zabawki w odpowiedni sposób. Warto pokazać dziecku kierunek ustawiania 

zabawek. Dobrym sposobem jest położenie np. klocka w jaskrawym kolorze i wyjaśnienie dziecku, że 

w tym miejscu zawsze musi stać pierwsza zabawka. Jest to bardzo dobre ćwiczenie przygotowujące do 

pisania. Można zwiększyć liczbę zabawek, jeśli dziecko będzie dobrze sobie radziło z tym zadaniem. 

6. „Wspinaczka” – opowieść ruchowa E. Kalinowskiej  

„Pewnego dnia dzieci wybrały się w góry. Wszystkie bardzo się cieszyły (dzieci ukazują radość: 
podskoki, uśmiechy na twarzy). Szły w szeregu (ustawiają się w szereg) bacznie obserwując, co dzieje 



się z prawej (patrzą w prawo) i lewej strony (patrzą w lewo). Doszły do podnóża góry i zaczęły 

wspinaczkę (naśladują wspinaczkę: unoszenie wysoko nóg z jednoczesnym ruchem rąk, które są w 

górze – zmiany na przemian). Ze szczytu roztaczały się piękne widoki (dzieci przykładają rękę do 

czoła i podziwiają). Kiedy schodziły zobaczyły małego zajączka, który kicał pomiędzy drzewami 

(naśladowanie skoków zająca). Niedaleko płynął strumyk, aby dostać się na drugą stronę musiały 

przeskakiwać po kamieniach (dzieci przeskakują z nogi na nogę). Dalej ścieżka była taka wąska, że 

mogły przejść tylko pojedynczo (ustawiają się w szereg i idą). Kiedy zeszły w dół (marsz), były bardzo 

zmęczone, usiadły na polanie, aby odpocząć (dzieci siadają), a niektóre nawet się położyły (dzieci się 
kładą). To była fajna wycieczka w góry”.  

 

7. „Tworzymy skojarzenia” – zabawa słowna.  

Dzieci mają za zadanie dobrać wyrazy kojarzące się z podanym wyrazem.  

• Słońce – kapelusz, krem, okulary,  

• Woda – plaża, materac, muszla,  

• Wakacje – góry, morze, wędrówki, itp.  

 

8. Zabawy kreatywne z dzieckiem 

 

    MAKARON 

• wszelkiego rodzaju prace plastyczne wykonane z użyciem makaronu, 

• labirynty, które należy ułożyć z makaronu, 

• labirynty wykonane z użyciem makaronu, przez które należy przewlec sznurek- motoryka mała, 

• układanie wzorów, rytmów, klasyfikowanie, 

• zabawy na spostrzegawczość- zobacz co się zmieniło w ułożonym wzorze, 

• ćwiczenia motoryki małej- nawlekanie, nakładanie, 

• makaron nitki- układamy figury geometryczne, 

 

NAKRĘTKI 

• proste gry matematyczne- super, jeśli wykorzystasz nakrętki, planszę do gry i jej zasady 

opracujesz wspólnie z dzieckiem, 

• układanie wzorów- literki, figury geometryczne, cyferki. 

• podobnie jak przy makaronie układanie wzorów, rytmów, klasyfikowanie, 

• ludziki zwierzaki- tu potrzebna jest pomoc osoby dorosłej( w nakrętkach należy nawiercić 
dziurki) 

• kodowanie- nakrętki świetnie się do tego nadają. 
 

KUBECZKI PO JOGURCIE 

• gry matematyczne, 

• zwierzątka przygotowane z użyciem kubeczków i dostępnych w domu kolorowanek, 

• doniczki z kubeczków- mały ogrodnik, obserwacja kiełkowania i wzrostu roślin, 

• koszyczki ozdobne, 

• instrumenty muzyczne. 

 

    FARBY 

• rosnące farby- woda z dodatkiem soli, farb i mąki. Po namalowaniu wkładamy na moment do 

mikrofalówki, 



• malowanie palcami, 

• malowanie patyczkami, 

• malowanie stemplami wcześniej przygotowanymi z wykorzystaniem nakrętek, ziemniaków, 

• malowanie po folii spożywczej. 

 

9. Zabawy matematyczne 

• Dorosły wykonuje ćwiczenia fizyczne (podskok, przysiad, skłon) i prosi dziecko o 

powtórzenie tego co pokazał. Dorosły wystukuje, wyklaskuje i prosi dziecko o powtórzenie tego co 

usłyszało. 

• zabawa w ciepło-zimno, 

• zabawa z pudełkiem, talerzem, garnkiem….(połóż na, pod, pod, za, przed obok z lewej strony, 

obok z prawej strony), 

• zabawa w roboty, 

• zabawy przy lustrze, 

• wszelkie zabawy sprzyjające liczeniu- sklep, parking czy garaż na kilka samochodów ( ile było, 

ile odjechało, ile zaparkowało), 

• gry - np. kości, chińczyk świetnie rozwijają proces liczenia, 

• wchodzenie i schodzenie po schodach, jestem na trzecim schodku- który jest przede mną, który 

jest za mną, 
• przeliczanie stron ulubionych bajek ( na której z kolei kartce napisany jest twój ulubiony 

wierszyk?) 

• wyliczanki, rymowanki, wierszyki matematyczne, np.: 

 

Pomasuję prawą nogę, 
żeby poszła w długą drogę, 
nakremuję lewą nogę, 
bo na jednej iść nie mogę. 
Twoją małą prawą nóżkę, 
wnet położę na poduszkę. 
A dla twojej lewej nóżki, 

mam masażyk na paluszki. 

Pomasuję te paluszki 

u Twej małej lewej nóżki. 

Prawa nóżka też je ma. 

Kto je pomasuje? Ja! 

                        M. Bogdanowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Praca plastyczna (do wyboru) 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

11. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu 

 

Skakanka, gumy do skakania to świetny pomysł na zabawę zarówno dla dziewczynek, jak  

i chłopców, bez względu na wiek. Aktywność ruchowa przy użyciu tych zabawek rozwija wszystkie 

grupy mięśniowe, poprawia kondycję, zwinność i skoczność. Gumy do skakania to także doskonały 

pomysł na zabawę w grupie. 

Rzucanie do celu.  

Tego typu gry zręcznościowe wspomagają rozwój koncentracji i koordynacji ruchowej. 

Przemieszczanie się na różnych pojazdach jedno i dwuśladowych.  

Dziecko jeżdżąc na nich, uczy się utrzymywania równowagi, koordynacji ruchowej i zręczności. 

Poprawia ogólne umiejętności motoryczne. 

Hamaki, huśtawki i trampoliny – to doskonałe propozycje dla żywiołowych dzieci. Podczas bujania 

się i skakania mogą spożytkować nadmiar energii, ale też poprawić swoją kondycję i koordynację 
ruchową. 
Bańki mydlane 



  

Raz, dwa, trzy – rzucasz ty. 

Świetna propozycja na rodzinne popołudnie. Zachęć dziecko do znalezienia i samodzielnego 

udekorowania kamieni, które następnie zostaną wykorzystane w rzucaniu do celu (puszki, pojemniki) 

Pięknie udekorowane kamienie mogą stać się również pionkami w plenerowych warcabach (planszę 
można narysować kredą). 
Malujemy kredą. 
Możemy namalować po asfalcie, na chodniku- tor wyścigowy, klasy do skakania. Można też zachęcić 
dziecko do twórczej zabawy. Wystarczy pomysł, odrobina wyobraźni i mnóstwo chęci. 

 Ciepło – zimno 

Prosta zabawa. Dziecko opuszcza pokój, a druga osoba musi schować wybrany przedmiot. Gdy 

przedmiot jest już dobrze ukryty, zapraszamy dziecko do pokoju. Jeśli mamy do czynienia z bardzo 

małymi dziećmi można im ułatwić zadanie i powiedzieć, jakiego przedmiotu szuka np. misia, 

samochodu itp. Starszym dzieciom podpowiadamy mówiąc „ciepło”, jeśli zbliża się do szukanego 

przedmiotu a zimno, gdy się od niego oddala. Jeśli maluch jest bardzo blisko szukanego przedmiotu 

wówczas krzyczymy „gorąco” a gdy za bardzo się oddalił krzyczymy „mróz”. Gdy przedmiot zostanie 

znaleziony, zamieniamy się rolami. 

Berek 

Najlepiej bawić się w nią w grupie, dlatego berek to idealny pomysł na zajęcie dzieciom czasu podczas 

pobytu w ogrodzie. Na początku wybiera się jedną osobę, która będzie berkiem. Jej zadaniem 

jest dogonienie dowolnego grającego, klepnięcie go w dowolną część ciała z okrzykiem „berek!”. 

Dotknięta osoba staje się w ten sposób berkiem i teraz ona goni pozostałych. 

Ciuciubabka                                                                                                                                               

To świetna zabawa ruchowa dla dzieci w każdym wieku. Można ją wykorzystać do wspólnego 

spędzania czasu w gronie rodziny na świeżym powietrzu. Jedna z osób ma zawiązaną chustkę na 

oczach i łapie innych, którzy przed nim uciekają. Pamiętaj!  Koniecznie zadbaj o bezpieczne otoczenie 

– z zasłoniętymi oczyma łatwo się o coś potknąć lub na coś wpaść, dlatego albo przygotuj przestrzeń 
do zabawy, albo grajcie na otwartym teren 

Zabawa w chowanego 

Właściwie można to robić wszędzie: w domu, w parku, na placu zabaw, w lesie. Oczywiście 

zachęcamy do tego, aby zabrać dzieciaki na świeże powietrze. Ruch w plenerze zawsze jest bardziej 

relaksujący i przyjemny niż ten odbywający się w czterech ścianach. Najlepszy do zabawy jest teren, 

na którym znajdują się zarośla czy obiekty, za którymi można się schować. 
 

Taniec ZYGZAK 
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LnouuY9zrKQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

 

12. Karty pracy (do wyboru) 

 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 
 



 



 



 

Wszystkim dzieciom życzymy zdrowych, bezpiecznych i wesołych wakacji! 

Do zobaczenia we wrześniu! Wasze Panie� 


