
„Bezpieczne wakacje” 

 

Przed nami już ostatni tydzień zadań przed upragnionymi przez wszystkich 

wakacjami. Jesteśmy bardzo dumne z Was, nasze kochane Przedszkolaki, że tak  

chętnie braliście udział w nauce zdalnej. Miło nam było zobaczyć Was na 

przysyłanych przez rodziców fotografiach.  W tym tygodniu zostanie 

poruszony temat wakacji.  

 

 

Zadanie 1.    

Przeczytaj wiersz oraz postaraj się odpowiedzieć na pytania poniżej. 

 

„Bezpieczne wakacje” 

 

Lato, słońce, wiatr i woda 

- wakacyjny czas!  

Morze, góry i przygoda 

- nic nie zatrzyma nas! 

 

Na wycieczkę wyruszamy. 

Łatwo zgubić się w tym tłumie. 

„Od grupy się nie odłączamy!”. 

To przedszkolak już rozumie. 

 

Podróż autem planowana? 

Więc dokładnie zapnij pasy, 

byś bezpiecznie mógł pokonać  

kilometry długiej trasy. 

 

Latem w słońcu ziemia cała, 

czasem niebo zsyła żar. 

Ty weź czapkę, krem do ciała 

- poznaj plażowania czar! 

 

Gdy nad wodą wczasujemy, 

co dzień czeka kąpiel, plaża. 

Nie wychodź jednak sam do wody, 

Bo nieszczęście też się zdarza. 

 

 



Z mamą, z tatą pływaj śmiało,  

ciesz się słońcem i przygodą,  

lecz powtarzam z mocą całą:  

- Nie ma żartów z wielką wodą! 

 

Szumu drzew chciałbyś posłuchać? 

Na wędrówkę idź w głąb lasu, 

lecz dokładnie okryj kostki, 

by nie było ambarasu. 

 

Na komary, osy, kleszcze 

miej baczenie! Uwierz mi! 

Więc olejkiem się zabezpiecz,  

by spokojnie dalej iść. 

 

Kiedy w górach będziesz wreszcie, 

patrz na skały, zieloności 

i pamiętaj, że tu jesteś 

tylko chwilę gór tych gościem. 

 

Wędruj nad potokiem cicho, 

wsłuchuj się w melodię gór. 

Nie krzycz – bo obudzisz licho. 

Nie śmieć – bo rozgniewasz bór. 

 

Chcesz pojeździć na rowerze? 

Może włożyć rolki, wrotki? 

Nie zapomnij o swym kasku. 

Wkładaj szybko, ten nowiutki! 

 

Tam, na ścieżce rowerowej, 

z tobą wiatr i słońca blask… 

W ochraniaczach jest bezpieczniej 

- jedziesz śmiało, błyszczy kask! 

 

Lato jednak nie trwa wiecznie, 

choć byś chciał zatrzymać czas.  

Baw się dobrze, lecz bezpiecznie, 

czy to morze, góry, las.  

 

 



1. O czym powinieneś pamiętać podczas jazdy samochodem? 

2. Co powinieneś wziąć ze sobą na plażę? 

3. Kiedy masz ochotę wejść do wody, co powinieneś zrobić? 

4. Jak zabezpieczyć się przed owadami? 

5. Co zakłada się na głowę podczas jazdy na rowerze, rolkach? 

 

Zadanie 2.   

Posegreguj muszelki do wiaderek na czynności bezpieczne -   

i niebezpieczne - . Pamiętaj o tych zasadach podczas wakacji,  

a spędzisz je bezpiecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3.     

 

Nadchodzą wakacje, gdzie wybierasz się w tym roku? A może zostajesz  

w domu? Gdziekolwiek spędzisz ten czas mamy dla Ciebie zadania, które 

możesz wykonać w górach, nad morzem, nad jeziorem, w domu, na podwórku. 

Pamiętaj tylko, aby zapewnić sobie odpowiednie, bezpieczne miejsce, wygodny 

strój i wodę do picia. Mamy nadzieje, że pamiętasz o regularnym piciu wody, 

które zwłaszcza w ciepłe dni jest bardzo ważne! 

Poproś kogoś dorosłego o przygotowanie niepotrzebnej już  kartki lub strony ze 

starej gazety. Zaczynamy!:) 

 

- Stań swobodnie na dywanie, kartkę trzymaj przed sobą, wciągnij 

powietrze nosem i wypuść ustami tak, aby kartka się poruszała, powtórz 

to ćwiczenie kilka razy, 

- Stań na kartce papieru i naśladuj sposób poruszania się na desce 

surfingowej. 

-Połóż kartkę na podłodze i przeskakuj przez nią, jak przez kałuże, na obu 

nogach. 

- Zgnieć kartkę w kulkę, podrzucaj nią i łap, jak piłkę na plaży. 

- Stań prosto i przekładaj kulkę z ręki do ręki: przed sobą i za plecami. 

Następnie stań na jednej nodze, przekładaj kulkę pod kolanem, potem 

zmień nogę. 

- Usiądź z nogami wyprostowanymi, ręce oparte z tyłu, przed stopami 

leży piłka z papieru. Przenoś złączone stopy nad „kulą” raz na jedną, raz 

na drugą stronę. 

- Pozostań w takiej samej pozycji, spróbuj nogami chwycić kulę i podnoś 

ją do góry i na dół oraz na boki. 

- Znajdź pojemnik, do którego możesz celować piłką z papieru, ustaw go 

najpierw blisko siebie, kiedy uda Ci się do niego trafić ustawiaj go coraz 

dalej. Możesz zaprosić do tej zabawy rodzinę i sprawdzić, komu uda się 

trafić. 



- Na koniec połóż się na dywanie, kocyku lub trawie, zamknij oczy, 

wyobraź sobie miejsce, w którym chciałbyś spędzić wakacje. Przez 

chwilę przenieś się tam myślami, oddychaj głęboko. Pamiętaj, marzenia 

się spełniają.  

 

 
 

 

Zadanie 4.    

Rozpoczął się sezon na truskawki i inne pyszne owoce, spróbuj przygotować 

wakacyjny deser dla całej rodziny.  

 

Do przygotowania deseru potrzebne Ci będą: 

• borówki, truskawki, banany, maliny lub inne owoce, które 

najbardziej lubisz, 

• kruche ciasteczka owsiane, 

• jogurt naturalny, 

• nóż (taki, którym możesz kroić pod opieką kogoś dorosłego), 

• deseczka, 

• słoiczek lub szklanka , 

• łyżeczka, 

 

 

 



          !    

        
 

 

               

  

 

 

       

 

 

 

 

 



1. Umyj owoce. 

2. Truskawki i banany możesz spróbować pokroić na desce. 

3. Ciastka pokrusz w dłoni. 

4. Układaj w słoiku lub szklance kolejno warstwami: ciasteczka, jogurt, owoce  

i tak aż do końca słoika. Jeśli naczynie jest przezroczyste to zobaczysz piękne 

warstwy 

5. Na koniec możesz ozdobić deser liskiem mięty lub maliną. Rodzinie będzie 

bardzo miło, kiedy w ciepły słoneczny dzień poczęstujesz ich wakacyjnym 

deserem, który wykonasz samodzielnie.   

Smacznego!  

 

Zadanie 5.    

Posłuchaj piosenki i spróbuj się nauczyć jej refrenu. Może spodoba się Tobie  

i będzie towarzyszyć Waszej rodzinie podczas podróży wakacyjnych.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Zadanie 6.   

Wakacyjne zabawy matematyczne (zadania wybieramy do możliwości dzieci) 

 Wakacyjna szafa (Planszę z ludzikami można oczywiście też 

narysować.) 

 

 

 Gąsienica 

Przygotujcie nakrętki z butelek (mogą być w różnych kolorach). Poproś mamę 

lub tatę, żeby napisał na nich markerem cyfry. Potem wspólnie narysujcie 

gąsienicę (można odrysować nakrętkę).  



Jeżeli nie znasz jeszcze kolejności wszystkich cyfr rodzic może je napisać na 

tułowiu (patrz zdjęcie). Niektóre dzieci nie będą już potrzebowały podpowiedzi 

i same świetnie sobie poradzą z ponumerowaniem części gąsienicy. 

 

      

 

Starszakom proponujemy w kółeczkach napisać działania (np. 2+2), a dziecko 

szuka i nakłada nakrętkę z odpowiednim wynikiem (zdjęcie z winogronem dla 

przykładu). 

 

 Zabawy z lodami 

Przygotuj papierowe rożki i kulki lodów (wytnij je z wycinanki lub narysuj                   

i pokoloruj). Na rożku rodzic pisze wybraną cyfrę, a ty układasz taką ilość 

gałek. 

 

 

 



Starszakom proponujemy trudniejszą wersję – na gałkach piszemy również 

cyfry i układamy tak, by ich suma była równa cyfrze na rożku. 

 

 

 

 Na biwaku 

 

 

 

 

 



 Znajdź 6 różnic 

 

 

 

 



Zadanie 7.    

 

Wykonaj pracę plastyczną wykorzystując instrukcję.  

 

 „Żaglówka” 

 

Potrzebujesz:  

 

 

 



 

 

 

 

 



 „Pływająca żaglówka” 

Pomysł na wykonanie pracy poniżej. 

 

 

 

 „Lody” 

 

Potrzebujesz: 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

     

 

 



Zadanie 8.   

Nie zapomnijcie w wakacje o wspólnym czytaniu. Poniżej utwór Juliana 

Tuwima pt. „Lokomotywa”.  Po wysłuchaniu wykonaj zadanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DInwf9K7yM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR

1537IX8iqgy_lNJp4owfB15RFBpWC9w2dDBOclKBPWkIZcCozAq5NbfvE 

 

Ułóż kilka karteczek jedna za drugą tworząc pociąg. Spróbuj znaleźć  

w domu różne przedmioty, o których była mowa w piosence i włóż je do 

wagonów – karteczek. Jeśli nie znajdziesz tych przedmiotów to wytnij lub 

narysuj.  

Ciekawe czy Ty również w wakacje  

będziesz podróżować pociągiem?  

 

 

Zadania na wakacje  

Wykonaj wybrane zadania z poniższej listy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DInwf9K7yM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1537IX8iqgy_lNJp4owfB15RFBpWC9w2dDBOclKBPWkIZcCozAq5NbfvE
https://www.youtube.com/watch?v=4DInwf9K7yM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1537IX8iqgy_lNJp4owfB15RFBpWC9w2dDBOclKBPWkIZcCozAq5NbfvE


Teraz już czas zaprosić wszystkich Was na zasłużony odpoczynek.  

 

 

Wszystkim naszym Przedszkolakom i ich Rodzicom życzymy wesołych, 

bezpiecznych, pogodnych i pełnych wrażeń wakacji. 

Niech ten letni okres będzie dla Was czasem miłego wypoczynku 

oraz niezapomnianych chwil. 

 

Ps. Jeżeli spędzicie wakacje poza naszym miastem to podzielcie się z nami 

informacją, jakie miejscowości w Polsce zwiedziliście. Wyślijcie zatem 

widokówkę do przedszkola, a my stworzymy z nich album ciekawych miejsc  

w Polsce. Będzie to kontynuacja naszego projektu  

pt. „Z Jankiem Wędrowniczkiem przez Polskę.” 

 

Do zobaczenia we wrześniu!  

Wasze Panie.  

 

 

 

 


