
ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLAKA 

„Wakacje tuż tuż” 

 

 

1. Aby wprawić się w dobry humor zaczniemy od specjalnego wierszyka – masażyka. 

 

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło. 

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz. 

 

 

2. Czas na "Zabawy ruchowe z tatą". 

 

✓ „Stań na gazecie” – zabawa orientacyjno-porządkowa. 

Dziecko wraz z osobą współćwiczącą biega po sali w rytm uderzeń w tamburyn lub innego 

instrumentu. Na hasło: Stań na gazecie, dziecko stoi, starając się, aby stopy nie wychodziły 

poza gazetę. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy.- rodzic bawi się z dzieckiem – robi to samo 

co dziecko przy każdym ćwiczeniu. 

✓ „Kto dalej rzuci?!” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 

Dziecko, stojąc w rozkroku, unosi wyprostowane ręce i na hasło: Kto dalej rzuci? rzuca jak 

najdalej w tył  papierowymi kulami. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

✓ „Przełóż kulę pod kolanem” – ćwiczenie równowagi. 

Dziecko stoi obunóż, trzyma w jednym ręku papierową kulę. Na hasło: Przełóż kulę pod 

kolanem staje na jednej nodze i przekłada papierową kulę pod kolanem uniesionej i zgiętej 

nogi. 

 

3. ”Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę” – zabawa ruchowo naśladowcza  

(dzieci za pomocą ruchu i gestów przedstawiają treść czytaną przez rodzica) 

 



Wyobraźcie sobie, że za chwilkę wybieramy się na długą wycieczkę. Najpierw musimy 

zapakować nasz niewidzialny plecak. Zabieramy: ubrania, buty, jedzonko, aparat i lornetkę.  

(dzieci pakują niewidzialny plecak ). Uwaga wyruszamy. Najpierw jedziemy w góry, musimy 

się na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, więc dużo nas to sił kosztuje. Teraz jedziemy  

nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy naśladować ruchem, tak jakby wykonywało 

się te czynności). Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki oraz krówki 

(dzieci naśladują ruch koszenia trawy). Po takiej wycieczce wracamy do przedszkola, 

zdejmujemy ciężki plecak i kładziemy się na dywanie i głęboko oddychamy (słuchamy 

muzyki relaksacyjnej). 

 

 

4.  Czas  na zabawę matematyczną „Uczymy się porządkowania”. 

 

Rodzice przygotujcie dla dziecka pudełko (np. po butach) i włóżcie do środka 

1 kredkę, 2 klocki, 1 obrazek (np. pocztówkę), 1 autko/lalkę. 

Pudełko jest zamknięte. Wydawajcie dziecku polecenia i zadawajcie pytania: Otwórz 

pudełko. Połóż pokrywkę obok pudełka. Wyjmij wszystko z pudełka 

i połóż na pokrywce. Włóż do pudełka kredkę. Co znajduje się w pudełku? 

Co jest poza pudełkiem? Połóż pod pudełkiem obrazek. Włóż do pudełka jeden klocek. 

Zamknij pudełko. Połóż na pudełku drugi klocek. Objedź autkiem wokół pudełka. Zatrzymaj 

autko przed pudełkiem. Teraz jedź autkiem wokół pudełka, ale w drugą stronę. Zatrzymaj 

autko za pudełkiem. 

 

5. Obejrzyjcie teraz filmik o bezpieczeństwie w górach i nad wodą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

 

6. Wybierzcie się na spacer z mamą, tatą lub całą rodziną 

 

Spacer do lasu z tatą lub z całą rodziną. Pamiętaj o właściwym zachowaniu, to jest dom 

zwierząt i należy być cichutko. 

Podczas spaceru do lasu poszukaj mrowiska. Zatrzymaj się i obserwuj zachowanie mrówek. 

Pomyśl ile pracy włożyły mrówki, aby zbudować kopiec. Uszanuj to! 

Posłuchaj śpiewu ptaków. Może usłyszysz dzięcioła? Policz budki lęgowe dla ptaków. 

Oddychaj głęboko leśnym powietrzem! 

Udanego spaceru! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


