
,, Lato na Wakacjach “ - grupy Tygryski, Żółwiki, Stokrotki, Żuczki, Motylki i Żabki 

 

Kochane dzieci, Kochami rodzice !!!!! 

Dziś kolejny zestaw zajęć :-) 

 

1. Ćwiczenia ruchowe rozwijające aparat ruchu.  

Potrzebny będzie  : dowolny instrument muzyczny.  

Rodzic wykonuje akompaniament na dowolnie wybranym instrumencie. Dzieci 

maszerują w rozsypce, wykonują przeskoki z nogi na nogę, biegają drobnymi krokami. Na 

przerwę w grze zamieniają się w łabędzie. Naprężają i wyciągają szyje, spoglądają w różne 

strony. Kiedy usłyszą mocny dźwięk instrumentu, wykonują drobnymi krokami obrót wokół 

siebie. 

2. Zabawa z zastosowaniem piosenki Lato na dywanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

 

Tekst piosenki  : 

Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 

I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 

3. Zabawa Z jakim miejscem się kojarzą?  

Potrzebne będą : obrazki kojarzące się z lasem, morzem, górami, łąką, wsią.  

Dzieci losują obrazki, mówią, co one przedstawiają, z jakim miejscem im się kojarzą, np. szyszka, 

szpilki, sowa, jagody, poziomki – las; muszla, piasek, statek, parasol plażowy, latarnia morska – 

morze; plecak, kolejka linowa, szarotka, trapery – góry; kwiaty, pszczoła, żaba, motyl – łąka; traktor, 

kosa, gęsi, krowa – wieś. 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


 

4. Zabawa Gdzie chciałbym pojechać na wakacje?  

Potrzebne będą : obrazki przedstawiające krajobrazy: morski, leśny, górski, wiejski, tamburyn.  

Rodzic odsłania (umieszczone w różnych miejscach ) obrazki przedstawiające krajobrazy: morski, 

leśny, górski, wiejski. Dzieci poruszają się po pokoju lub ogrodzie w rytmie wygrywanym na 

tamburynie. Na przerwę w grze siadają pod obrazkiem miejsca, do którego chciałyby pojechać na 

wakacje; uzasadniają swój wybór. 

5. Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co będę robił podczas wakacji.  

Dzieci naśladują czynności, które można wykonywać podczas letniego wypoczynku. Pozostali 

uczestnicy zabawy odgadują, o jaką czynność chodzi. 

6. Wykonanie papierowej łódki metodą origami 

Załącznik nr.1 

 

Powodzenia !!!!! 

Joanna Łabęda 

 

 

 


