
1 
 

                                                                      Wakacyjne wędrówki 

 

Zabawa na powitanie  

- Witam wszystkich, którzy... 
 
 Dziecko siada na dywanie.  

 
Rodzic prosi, aby pomachało rączką, gdy: było kiedyś nad morzem, było 

kiedyś w górach, pływało statkiem, jechało pociągiem, lubi lato. 
 

Słuchanie wiersza 

A. Widzowskiej Wakacje 
 
 Dzieci siada na dywanie. Rodzic zaprasza do wysłuchania wiersza, 

następnie czyta wiersz.  
 

Kiedy nam buzie ogrzewa lato, 
czas na przygody z mamą i tatą. 

Czekają góry, pachnące łąki, 
morze i plaża, konie, biedronki! 

 
Gdy my będziemy się pluskać w rzekach, 
przedszkole na nas grzecznie poczeka, 

odpoczną w ciszy lalki, zabawki, 
dwie karuzele, miś i huśtawki. 

 
Chętnie wrócimy do naszej pan 
i z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 
i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu. 

 
Będziemy liczyć białe muszelki, 
poznamy nowe, ważne literki, 

a ten, kto butów sam nie sznuruje, 
w mig się nauczy! Ja już sznuruję! 
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Rozmowa kierowana 
na podstawie wiersza 

 
 Rodzic zadaje pytania: 

 
– Co robili Ada i Olek z rodzicami w górach? 

– Co robili Ada i Olek z rodzicami nad morzem? 
– Dokąd możemy pojechać na wakacje? 

– Co się będzie działo w przedszkolu, kiedy my wyjedziemy na wakacje? 
– Czego możemy się nauczyć w czasie wakacji? 

– Czego nauczyliście się w tym roku w przedszkolu? 
 
Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę.  
 
 Potrzebujemy: lusterko dla dziecka.  

Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie 
ćwiczeń, powtarzając je kilkakrotnie. 

 
Język przyjechał na wakacje nad morze. Bardzo się zdziwił, gdyż po raz 
pierwszy w życiu je zobaczył (dziecko wysuwa wargi do przodu: oooo). 

Nie spodziewał się, że jest takie duże (dziecko wysuwa język do góry, w stronę 
nosa, a potem do dołu, w stronę brody) i takie szerokie (dziecko przesuwa język 
od jednego do drugiego kącika ust). Wskoczył do wody i przeskakiwał przez fale 

(dziecko przesuwa język od górnych do dolnych zębów). Zobaczył wśród nich 
pływające rybki (dziecko wysuwa wargi mocno do przodu). Potem rozłożył sobie 

kocyk (dziecko wędruje językiem po podniebieniu od górnych zębów w stronę 
gardła) i leżał nieruchomo (dziecko kład język na dole jamy ustnej, czubek i boki 

języka dotykają dolnych zębów). Później poszedł grać w siatkówkę plażową 
(dziecko odbija czubek języka w różnych miejscach od podniebienia). 
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Zabawa ortofoniczna 
- Wakacyjna wycieczka 

 
 Rodzic  opowiada krótką historię o wakacyjnej wyprawie Ady i Olka.  

     Dziecko na słowo miś – podskakuje, jabłko – obraca się w koło z szeroko 
rozłożonymi rękami, gruszka – unosi  ręce do góry. Przed wysłuchaniem 
opowiadania dziecko wspólnie z Rodzicem ustala, jakie odgłosy wydają: 
samochód (sz, sz, sz), pociąg (tu, tu, tu), rzeka (plum, plum, plum),  
ptaki (fiu, fiu, fiu), osa (bzz, bzz, bzz), dzieci (ha, ha, ha), krowa (mu, mu, mu). 
W trakcie opowiadania dzieci naśladują te odgłosy.  
 
Pewnego letniego wieczoru Ada i Olek wraz z rodzicami ustalili, że następnego 

dnia wybiorą się na wycieczkę rowerową za miasto. Ada aż podskoczyła z 
radości i od razu pobiegła spakować swój mały, podręczny plecaczek.  

Włożyła do niego okrągłe jabłuszko, soczystą gruszkę i swojego małego 
pluszowego misia. Następnego poranka nie trzeba było długo budzić dzieci,  
bo już z samego rana Olek był gotowy do drogi, a razem z nim Ada i jej mały 

podręczny plecaczek, a w nim: okrągłe jabłuszko, soczysta gruszka i mały 
pluszowy miś. Tata wystawił rowery, mama przygotowała kanapki i picie,  

a dzieci założyły kaski ochronne na głowy, i wszyscy ruszyli w drogę.  
A wraz z nimi mały pluszowy miś, okrągłe jabłuszko i soczysta gruszka. 

Początkowo jechali ścieżką rowerową przez miasto wzdłuż ruchliwej ulicy. 
Słychać było szum przejeżdżających samochodów (sz, sz, sz). Zatrzymali się przy 

przejeździe kolejowym, ponieważ szlaban był zamknięty i właśnie przejeżdżał 
pociąg (tu, tu, tu). Pojechali dalej wzdłuż rzeki (plum, plum, plum), coraz 

bardziej oddalając się od zabudowań. Z daleka widać było pole, na którym pasły 
się krowy (mu, mu, mu). Dalej rozciągała się łąka, przy której rodzina zrobiła 
sobie postój. Tata rozłożył koc, mama wyjęła kanapki i picie, a Ada wyjęła z 

plecaka małego pluszowego misia, okrągłe jabłko i soczystą gruszkę. 
 W oddali słychać było śpiew ptaków (fiu, fiu, fiu) i bzyczenie os (bzz, bzz, bzz). 

Ada zjadła soczystą gruszkę, a okrągłe jabłko oddała Olkowi. 
 Potem spakowała misia do plecaka i całą czwórką wrócili do domu. 

 Miło było spędzać czas z rodzicami, ale trochę już tęsknili za radosnymi 
okrzykami swoich koleżanek i kolegów w przedszkolu (ha, ha, ha). 
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Kolorowanka 

 – Wakacje nad morzem 
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Rozwiązanie zagadki 

B. Szelągowskiej - Lody 
   

Śmietankowe, owocowe… 
Doskonałe dla ochłody. 

Kiedy upał jest na dworze, 
każdy lubi lizać… (lody) 

 

 
Wykonanie pomarańczowych 

lodów sorbetowych 
 
Sok pomarańczowy (100% naturalne), dla dziecka: mały kubeczek jednorazowy 
lub foremka do lodów, patyczek. Dziecko nalewa do kubeczków sok, starając się 

go nie rozlać. Rodzic wstawia kubeczek do lodówki. Po około 30 minutach, 
kiedy sok już lekko się zmrozi, Rodzic wyjmuje kubeczek, a dziecko wkłada  
do nich patyczki. Rodzic znów wstawia je do zamrażarki na 2 lub 3 godziny. 

 
                  Praca plastyczna 
                   - Rożki lodowe 

 
 Potrzebujemy: rożek lodowy wycięty z papieru, kolorowe waciki, klej – 

zwykły i z brokatem, kartka z bloku.  
 

Dziecko otrzymuje lodowe rożki wycięte z papieru. Przyklejają je na kartce z 
bloku. Potem przyklejają do nich kolorowe kulki lodów wykonane z wacików 

(wykonane w I części dnia). Na koniec dekorują je polewą, rysując na wierzchu 
kolorowe linie klejem z brokatem. 
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Wprowadzenie 
– wykonanie biletów 

 
 Potrzebujemy: małe kartki papieru w kształcie prostokątów, kredki. 

 
  Rodzic informuje, że podczas każdego przejazdu – czy to pociągiem, czy to 
kolejką – potrzebny jest bilet. Ponieważ za chwilę dziecko będzie potrzebowało 
biletów, a nie ma go przy sobie, musi wykorzystać dostępne materiały  
(kartki i kredki), by stworzyć swoje bilety. Dziecko ozdabia kartonik według 
własnych pomysłów.  
 
 

Piosenki Wakacyjna wyliczanka 
(sł. B. Szelągowska, muz. J. Pietrzak) 

 
1. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze? 

Ref.: Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja. 
 

2. Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą jechać może? 
Ref.: Pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty! 

 
 
 

Rozmowa na podstawie piosenki 
 

 Najpierw dziecko pokazuje własnoręcznie wykonany bilet i opowiada o 
nim. Potem odpowiada na pytania.  
 

− Kto to jest konduktor? 
− Gdzie pracuje konduktor? 

− Czy każdy może jechać pociągiem? 
− W jakie miejsca można jechać pociągiem? 

− Jak trzeba zachowywać się w pociągu? 
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Zabawa językowa 

 z wykorzystaniem obrazków 
 

 Potrzebujemy obrazki, np.: gepard, sokół wędrowny, ślimak, żółw, 
obręcze. 

 

                    

                       
                                                           GEPARD 
                     

                       
                                                  SOKÓŁ WĘDROWNY 

 

                       
                                                                   ŚLIMAK 
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                                                                   ŻÓŁW 

 
 Rodzic prezentuje obrazki i wymawia wyraźnie nazwy przedstawionych 

na nich zwierząt. Dziecko dzieli je rytmicznie (na sylaby), a następnie 
umieszczają obrazki w wybranym kole, w zależności od sposobu 

poruszania się zwierząt – w jednym będą umieszczone szybkie zwierzęta, 
a w drugim – poruszające się wolno. Następnie kończą porównania 

rozpoczęte przez Rodzica, np. Szybki (wolny) jak… uzupełniając je  
                                      o nazwy wybranych zwierząt. 

 

Zabawa ruchowa 
- Poruszam się jak... 

 
 Obrazki z poprzedniego zadania. Dziecko maszerują po pokoju. Rodzic 

prezentuje wybrany obrazek. Zadaniem dziecka jest poruszanie się jak 
przedstawione na nim zwierzę. 
 

Praca plastyczna 

– lepienie z plasteliny 
 

• Przypomnienie wyglądu ślimaka. 
• Rozwijanie sprawności manualnej. 

• Rozwijanie inwencji twórczej i pomysłowości dziecka. 
 
 Należy przygotować: − plastelinę, − podkładkę (np. z tekturki). Dziecko siada 
przy stole.  Wykonuje z plasteliny w dowolny sposób ślimaka lub całą ślimaczą 
rodzinkę. Po skończonej pracy myje ręce. 
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Ćwiczenie grafomotoryczne 
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Zabawa na powitanie 
- Ahoj, przygodo! 

 
 Rodzic  zaprasza dziecko na morską wyprawę. 

Wita się z członkami swojej załogi marynarskim zawołaniem: 
Ahoj! Dziecko powtarza kolejno: Ahoj, przygodo! 

i przybijają z Rodzicem żółwika. 
 

Zabawa naśladowcza 
- Cisza na morzu 

 
 Dziecko siedzi w kole( na kocyku)i powtarza popularną rymowankę:  

 
Cisza na morzu, wicher dmie. 

Ten bałwan morski, 
kto pierwszy odezwie się. 

 
           Naśladują gesty Rodzica bez hałasowania i głośnych rozmów. 

 
                                                                        Dziecko:  
Wciągają żagle na maszt                             –   przekładają dłonie zaciśnięte w                   

                                                pięści jedna na drugą, 
wyglądają lądu z bocianiego gniazda        – przykładają dłoń do czoła i rozglądają   
                                                                            się, szorują pokład 
                                                                         –    wykonują rękami ruchy posuwiste  
                                                                         po podłodze.      itp. 
             

 
Nauka I zwrotki piosenki 
 Wakacyjna wyliczanka 

 

 Dziecko powtarza za Rodzicem słowa pierwszej zwrotki i naśladują jego 

ruchy.      

                                                                                           Dziecko: 
Konduktorze, konduktorze,                     klaszcze, każdy z tobą jechać może.                    
                                                                       robi młynek przedramionami. 
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                   Układanka – Żaglówka 
 

  Rodzic wycina elementy, następnie pomaga dziecku ułożyć żaglówkę.  
Dziecko przykleja na kartkę i koloruje. 

 
             

 
  
 

                                                                                                                                             
 

 
Przygotowała: mgr Katarzyna Czapko 
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