
DRODZY RODZICE, DROGIE DZIECI… 

Przedstawiamy kolejne propozycje ćwiczeń, zabaw dla dzieci, tym razem już ostatnie 

 w tym roku szkolnym.  

Będzie nam miło, jeśli z nich skorzystacie i podzielicie się z nami osiągnięciami i wytworami 

prac dzieci poprzez wysłanie zdjęć na indywidualne maile wychowawców. 

Dziękujemy!  

OBSZAR PROPOZYCJE ZABAW, ĆWICZEŃ 

SFERA 

EMOCJONALNO-

SPOŁECZNA 

1. Tato, czy już lato - wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej 

 

Powiedz, proszę! Powiedz tato 

po czym można poznać lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach; 

Po bitej śmietanie z truskawkami; 

Po kompocie z wiśniami; 

Po życie, które na polach dojrzewa; 

Po letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami śpiewa; 

Po boćkach uczących się latać; 

Po ogródkach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I... już! 

  

2. PIOSENKA „Niech żyją wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY  

 

3. Rodzinna podróż – praca zespołowa.  

 

Materiały, które potrzebujemy: duży arkusz szarego papieru, 

czarny marker; pisaki lub kredki; kolorowe papiery; nożyczki i klej; 

duża liczba kółeczek wyciętych dziurkaczem; białe karteczki formatu 

około 3 × 4 cm, na których dziecko narysuje członków swojej 

rodziny.  

 

Wykonanie: Na arkuszu papieru rodzic rysuje kontury 

przedstawiające torowisko pociągu. Dookoła torowiska znajdują się 

miejsca, które można odwiedzić podczas wakacyjnych wyjazdów, np. 

zamek, jezioro, las, góry, domek na wsi. Dziecko koloruje obrazek za 

pomocą pisaków lub kredek, może także dorysować elementy, 

których brakuje, np. zwierzęta gospodarskie, grzyby w lesie. Rodzic 

przygotowuje dla dziecka prostokąt z kolorowego papieru. Dziecko 

przykleja koła i rysunki przedstawiające członków swojej rodziny. 

Uwaga! Długość wagoników powinna być dostosowana do 

liczebności każdej z rodzin. Rodzic wykonuje papierową lokomotywę 

z kolorowego papieru, a następnie przykleja ją do wcześniej 

przygotowanego tła, a dziecko kolejno doczepia swoje wagoniki.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


4. Planszówka Kowalskich 

 

Na dużym kartonie narysujcie węża lub dżdżownicę. Podzielcie 

planszę na małe kawałki i ustalcie, co stanie się z graczem, gdy trafi 

na dane pole. Zadania mogą być miłe (dostanie całus od mamy), 

trudne (zje plasterek cytryny) lub śmieszne (będzie udawał na 

dywanie płynącą rybkę). Po ustaleniu zasad czas na poważną grę. 

Ważne, by wszyscy członkowie rodziny wykonywali zadania solidnie 

– dzięki temu dziecko uczy się, że rodzice poważnie traktują reguły,     

a ono jest dla nich prawdziwym partnerem do prawdziwej gry. 

 

5. Zrobieni w domowego balona  

 

Do nogi każdej osoby przywiążcie na niezbyt długiej nitce 

nadmuchany balonik. Gra polega na tym, żeby zdeptać balony 

przeciwników, ale też oszczędzić własny. Zadbajcie o wolną 

przestrzeń, a świetny ubaw gwarantowany! 

 

6. Mata do zabaw ruchowych  z plandeki – wspólne 

tworzenie z tatą! 

 

Matę można wykorzystywać do zabaw ruchowych, nauki liczenia, 

sylab, kształtów itp.  Wystarczy obok kwadratów przykleić 

poznawane sylaby, cyferki lub kształty i podczas  skocznych zabaw 

utrwalamy ich nazwy. 

 

Potrzebne będą: 

- plandeka 

- kolorowe taśmy 

 

Wymiary maty: 

Długość 3m 

szerokość 1,5m 

kwadraty 25×25 cm] 

 

 

Źródło pomysłu:https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/11/mata-edukacyjna-do-samodzielnego/ 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/11/mata-edukacyjna-do-samodzielnego/


SFERA 

POZNAWCZA 
1. „Tato już lato”  

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

 

1. Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

i z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach 

i chociaż raz przeskoczyć z tata rów 

 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

 

2. Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

 

2. Lody dla ochłody! 
 

Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów                         

w przestrzeni, przy użyciu pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, 

pod, nad, w oraz ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Dz. wycina obrazki z lodami i umieszcza je pod dyktando rodzica                      

w odpowiednim miejscu w stosunku do obrazka budki z lodami. 



 
 

3. "Zabawy z porami roku" – rozwiązywanie zagadek 
 

Rodzic mówi dzieciom zagadki o porach roku.                                

Dzieci podają rozwiązanie i uzasadniają odpowiedź. 

 

Na drzewach liście kolorowe. 

W sadzie owoce zdrowe. 

W spiżarni różne zapasy, 

na trudne zimowe czasy (jesień) 

 

Śniegiem pola zasypało, 

gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało. 

Biały puszek z nieba leci, 

już bałwanka lepią dzieci (zima) 

 

Bociany z podróży wracają, 

wokół kwiaty rozkwitają 

Motyle pojawiły się na łące, 

ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna) 

 

Jest gorąco, słońce świeci. 

Na wakacje jadą dzieci. 

W wodzie będą się pluskały 

i na plaży w piłkę grały (lato) 

 

Kto mi powie, jaki to czas 

Gdy przedszkole idzie w las 

Mama z Tatą w piłkę grają 

I wszyscy się opalają. 

W tym magicznym czasie 

Grzyby rosną w lesie 

Woda ciepła w morzu 

W górach też nie gorzej 

Lubię taki czas 

Mogę długo spać, kto mi powie 

Jak ten czas się zowie? 

(WAKACJE) 



4. „Koła pociągu” – zabawa rozwijająca analizę i syntezę 

słuchową. 

 

Rodzic wyjaśnia, że jadąc pociągiem, można wsłuchać się 

w rytmiczny stukot kół. Siada na dywanie razem z dzieckiem – jest to 

„przedział jadącego pociągu”. Rodzic wypowiada sylabami imię 

dziecka, dziecko wstaje i porusza się po pokoju naśladując pociąg. Po 

jednym okrążeniu pokoju dziecko siada na miejsce. Rodzic może 

zaproponować, że będzie mówił, co widzi za oknem, np. za-ją-

ce, dziecko powtarza całe słowo i udaje się w „podróż” pociągiem.  

 

5. Wakacyjne miejsca – zabawa rozwijająca płynność 

myślenia.   
 

Pomoce: koszyk z różnymi przedmiotami. 

 

Rodzic przygotowuje w koszu przedmioty, które mogą się przydać 

w trakcie podróży w różne zakątki Ziemi. Dziecko kolejno wyciąga 

po jednym i wspólnie ustalają, w jakim miejscu i do czego może być 

potrzebny. Na koniec wybierają te, które ich zdaniem przydadzą się 

nad morzem. 

 

6. „Nadmorski skarb” – ćwiczenie pamięci krótkotrwałej.  

 

Rodzic siada za dzieckiem tak, aby miał przed sobą jego plecy. 

Wspólnie recytują rymowankę i wykonują odpowiednie ruchy.  

 

Nadmorski skarb (Natalia Łasocha) 

 

Przeczesuję plażę  (drapiemy delikatnie plecy szeroko rozstawionymi 

palcami, od góry do dołu, od lewej do prawej)                                                                                                              

i cały czas marzę, by odnaleźć w piasku (palcem wskazującym rysują 

spiralę na środku pleców)                                                                                                                              

o niezwykłym blasku drogocenny skarb. I już mam… dwa patyki. 

(rysują dwie pionowe kreski)                                                                                                                                                              

Przeczesuję plażę… (zamieniamy się rolami i powtarzamy całą 

rymowankę).                    

 

Na końcu rodzic dodaje do poprzedniego skarbu kolejny, np. trzy 

muszelki / cztery piórka / pięć bursztynów / sześć kamyków. Przy 

każdym powtórzeniu dziecko próbuje samo wymienić nazwy 

wszystkich skarbów, które pojawiły się wcześniej. 

SFERA 

RUCHOWA- 

MOTORYKA 

DUŻA, 

MOTORYKA 

MAŁA 

1. Zabawa ruchowa  

„Bierzemy misia w teczkę jedziemy na wycieczkę”. 

 

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

Najpierw musimy zapakować nasz niewidzialny pleckach,                        

w potrzebne nam rzeczy: zabieramy, ubrania, buty, jedzonko, aparat                 

i lornetkę. Uwaga wyruszamy najpierw jedziemy w góry, musimy się 

na nie wspinać. Mamy bardzo ciężki plecak, wiec dużo nas to sił 

kosztuje. Teraz nad morze, musimy przepłynąć kawałek (należy 

naśladować ruchem, tak jakby wykonywało się te czynności). 

Następny przystanek to wieś, kosimy trawę i karmimy koniki                            

i krówki (dziecko naśladuje ruch koszenia trawy – rodzic 

demonstruje). Po takiej wycieczce wracamy do domu, zdejmujemy 



 ciężki plecak  i kładziemy się na dywanie, głęboko oddychamy (w tle 

słychać szum fal). 

 

2. „Letni odpoczynek” – zabawa relaksacyjna 

Tato! zaproponuj dziecku relaks. Poproś, żeby położyło się wygodnie 

na dywanie lub kocyku i wyobraziło sobie, że leży na trawie.                     

Zachęć je, by zamknęło oczy i marzyło o czymś, co sprawia mu 

przyjemność. Włącz cichą, uspokajającą muzykę, najlepiej 

relaksacyjną. Spokojnym głosem odczytaj tekst do wizualizacji, np.: 

 

Jest gorący, lipcowy dzień. Idę wolno brzegiem morza. Stąpam po 

piasku. Piasek jest gładki i bardzo ciepły. Bose stopy zapadają się              

w nim. Piasek skrzypi cichutko. Po jednej stronie widzę spokojne 

morze i daleki horyzont, po drugiej – sosnowy las. Od morza wieje 

lekki, chłodzący moje skronie wiatr. Aromat żywicznych drzew 

miesza się z zapachem wody. Od barw i zapachów kręci mi się                   

w głowie. Jest ciepło, przyjemnie ciepło. Nagrzane powietrze drży                 

i faluje, sprawiając wrażenie, że świat płynie. Jestem ociężała, mam 

ochotę położyć się. Kładę się na plaży, leżę na plecach. Ciało grzeje 

mi piasek i słońce. Jest bardzo przyjemnie. Patrzę wysoko, daleko, 

bardzo daleko. Nade mną płynie jasny nieskazitelny błękit. Wpatruję 

się mocno w tę niebieskość, aż w oczach zaczyna mi migotać. 

Zamykam oczy, jest mi przyjemnie ciepło, rozkosznie. Jak dobrze jest 

tak istnieć. Delikatny plusk fal uspakaja mnie. Wszystko staje się 

nierealne, nieważne. Z oddali dochodzi śpiew ptaków i stłumiony 

gwar głosów. Otacza mnie cichy, jednostajny szum morza, piękna 

muzyka. Zapadam w półsen i zaczynam odpływać w nierealność. 

Świat dociera do mnie z daleka jak zza mgły. Cisza, cisza, cisza. 

 

3. Niezwykła podróż – zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

w formie toru przeszkód.  
                                        

Pomoce: tunel (ustawiamy w dwóch rzędach krzesła zwrócone do 

siebie oparciem i przykrywamy je dużym kocem); gruby sznurek; 

krążki; pachołki; ławka; duża obręcz; worek z materiału. 

 

Rodzic przygotowuje tor przeszkód. Dziecko przechodzi trasę.   

Może to zrobić kilka razy.  

W tunelu – dziecko pokonuje na czworakach tunel.                                                          

Nad przepaścią – przechodzi po rozłożonym grubym sznurku, 

starając się nie stracić równowagi. 

Przez rzekę – przeskakuje z krążka („kamienia”) na krążek 

(„kamień”), tak aby nie wpaść „do rzeki”.                                                                                                                  

Przez las – pokonuje slalom między pachołkami – „drzewami”.                                                                 

Po zwalonym pniu – przesuwa się po ławeczce, leżąc przodem.                                              

Na polanie – wchodzi do worka i skacze wokół obręczy. 

 

 

 

 

 

 



Zabawy na wakacje: 

„Ubranie swojej własnoręcznie narysowanej lalki” 

 

 

 
 

„Mokra gąbka i kreda - świetny pomysł na „rzut w tarczę gigant” 

 

 

 
 

 

 

„Balonowe patelki” 

 

 

 

 

 

 



 

DLA CHĘTNYCH DO POBRANIA: 

Darmowe laurki do wydrukowania i pokolorowania na Dzień Taty: 

 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/czerwiec/dzien-taty/laurki-na-dzien-

taty-do-kolorowania-10-szablonow/ 

 

https://fiorelki.pl/w-co-sie-bawic/laurka-z-krawatem-na-dzien-

taty/?fbclid=IwAR2D0UHY8RtXncBjXFy8N6uL9DM_fSsEs7VcMQ-ScGJ2rTx-5hj-

F26oKtw 

 

WAKACJE – obrazki, karty pracy, memory i kolorowanki: 

https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-

kolorowanki/?fbclid=IwAR3xSks6K3FQyAI-fRNTCPMrhU_J-

OtJNZXSqcLfeVWsA5UIVmAAjYqvDDo 

Dyplom dla najlepszego Taty!: 

https://bit.ly/3hJB1hr 

Pomysły na kreatywne zabawy: 

https://www.facebook.com/1535595070104564/posts/2452139021783493/ 

 

 

Grono Pedagogiczne 

Przedszkola nr 2 Integracyjnego 

https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/czerwiec/dzien-taty/laurki-na-dzien-taty-do-kolorowania-10-szablonow/
https://eduzabawy.com/materialy-tematyczne-do-druku/czerwiec/dzien-taty/laurki-na-dzien-taty-do-kolorowania-10-szablonow/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffiorelki.pl%2Fw-co-sie-bawic%2Flaurka-z-krawatem-na-dzien-taty%2F%3Ffbclid%3DIwAR0g_C3JTRATdg_pmBME0jNv6mfPfkJehQhONzMWH-CEtpfJYxszrcnBvIo&h=AT2m2mREvOthNtxxMSzhvubLpa4XPLtuNfuT-7S0CIgpzRGly65b9An6bPivDRyB4YrvSNvRWk327fwMHYV1gNsreq5ONOEwlxWYO58CN1AJR2PDXKP7DsLVa1BEPEaGJDWR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2JMbiZ29FWCkwj31V5K89LI869_EpVIN2ijTbH4eCO7hU3cQ9CVKk2wKdk3ygxH19CugrjLD7VCr4oQTUowY_3BFWKOsr0mSoyYx5hmaPUoSsu-8eN3FAGW9Rb7AOhyxoAwviilQOPWWbXe-CNKCvqRdCsh0OCCrP9D6BYOe2MS4hmgg1JiYT9bH9Hwr0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffiorelki.pl%2Fw-co-sie-bawic%2Flaurka-z-krawatem-na-dzien-taty%2F%3Ffbclid%3DIwAR0g_C3JTRATdg_pmBME0jNv6mfPfkJehQhONzMWH-CEtpfJYxszrcnBvIo&h=AT2m2mREvOthNtxxMSzhvubLpa4XPLtuNfuT-7S0CIgpzRGly65b9An6bPivDRyB4YrvSNvRWk327fwMHYV1gNsreq5ONOEwlxWYO58CN1AJR2PDXKP7DsLVa1BEPEaGJDWR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2JMbiZ29FWCkwj31V5K89LI869_EpVIN2ijTbH4eCO7hU3cQ9CVKk2wKdk3ygxH19CugrjLD7VCr4oQTUowY_3BFWKOsr0mSoyYx5hmaPUoSsu-8eN3FAGW9Rb7AOhyxoAwviilQOPWWbXe-CNKCvqRdCsh0OCCrP9D6BYOe2MS4hmgg1JiYT9bH9Hwr0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffiorelki.pl%2Fw-co-sie-bawic%2Flaurka-z-krawatem-na-dzien-taty%2F%3Ffbclid%3DIwAR0g_C3JTRATdg_pmBME0jNv6mfPfkJehQhONzMWH-CEtpfJYxszrcnBvIo&h=AT2m2mREvOthNtxxMSzhvubLpa4XPLtuNfuT-7S0CIgpzRGly65b9An6bPivDRyB4YrvSNvRWk327fwMHYV1gNsreq5ONOEwlxWYO58CN1AJR2PDXKP7DsLVa1BEPEaGJDWR&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2JMbiZ29FWCkwj31V5K89LI869_EpVIN2ijTbH4eCO7hU3cQ9CVKk2wKdk3ygxH19CugrjLD7VCr4oQTUowY_3BFWKOsr0mSoyYx5hmaPUoSsu-8eN3FAGW9Rb7AOhyxoAwviilQOPWWbXe-CNKCvqRdCsh0OCCrP9D6BYOe2MS4hmgg1JiYT9bH9Hwr0
https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/?fbclid=IwAR3xSks6K3FQyAI-fRNTCPMrhU_J-OtJNZXSqcLfeVWsA5UIVmAAjYqvDDo
https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/?fbclid=IwAR3xSks6K3FQyAI-fRNTCPMrhU_J-OtJNZXSqcLfeVWsA5UIVmAAjYqvDDo
https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/?fbclid=IwAR3xSks6K3FQyAI-fRNTCPMrhU_J-OtJNZXSqcLfeVWsA5UIVmAAjYqvDDo
https://bit.ly/3hJB1hr
https://www.facebook.com/1535595070104564/posts/2452139021783493/

