
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

22.06.2020 – 30.06.2020 

 
 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3- 4 LETNICH 
 

 Posłuchajmy wiersza A. Widzowskiej pod tytułem „Wakacje” 

 

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 pani 

z wakacyjnymi opowieściami 

o sarnach w lesie, o rybkach w morzu 

i ptasich gniazdach 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! 

 



 Odpowiedzmy na pytania: 

– 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? 

 

 

 Posłuchajmy opowiadania o wakacyjnej wyprawie Olka i Ady 
- w trakcie opowiadania naśladujmy odgłosy: 

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) 

 

 
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). 

 

 

 Przyjrzyjmy się ilustracji i odpowiedzmy na pytania: 

- Co robili Olek i Ada z rodzicami w górach? 

- Co robili Olek i Ada z rodzicami nad morzem? 



 
 

 Pobawmy się w zabawę ruchową pt. „Lodowe figurki” 

Rodzic za pomocą skakanek wyznacza miejsca startu i mety. Zadanie dziecka polega 

na przesuwaniu się szybkim tempem w kierunku mety, wtedy gdy Rodzic mówi tekst: 

Raz, dwa, trzy, król lodu patrzy lub Raz, dwa, trzy, królowa lodu patrzy.  

 Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Rożki lodowe” (rodzic wycina figury 

geometryczne: trójkąt i koła, zadaniem dziecka jest przykleić koła na  trójkącie tak, 

aby powstał rożek lodowy) 

 Wykonajmy razem lodowe sorbety  

http://www.dietetykwkrakowie.pl/artykuly_i_porady/dieta-artykuly_i_porady/lody-

domowe-sorbety-zdrowie-dzieci-wspomnienia/ 

 Posłuchajmy opowiadania Kubusia o wakacjach 

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E 

 Pooglądajmy „Co można robić w wakacje?” 

https://www.youtube.com/watch?v=16M84KkyXrU 

 Posłuchajmy piosenki  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 Zróbmy wspólnie domowe żelki 

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

 Zróbmy wspólnie sałatkę owocową 

 Porozmawiajmy co zrobić, gdy się zgubię na wakacjach? 

 Poobserwujmy przyrodę na dworze 

 

 
 

 

http://www.dietetykwkrakowie.pl/artykuly_i_porady/dieta-artykuly_i_porady/lody-domowe-sorbety-zdrowie-dzieci-wspomnienia/
http://www.dietetykwkrakowie.pl/artykuly_i_porady/dieta-artykuly_i_porady/lody-domowe-sorbety-zdrowie-dzieci-wspomnienia/
https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E
https://www.youtube.com/watch?v=16M84KkyXrU
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
https://www.youtube.com/watch?v=zMKvMGmEKhY


Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

„POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS” 

 

 

PIOSENKI 

 Fasolki - Plecak, Torba I Walizka 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys 

 Smak wakacji 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig 

 Przyszło lato  

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

 Tato już lato FASOLKI 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

 Z Tatą Lubię Spędzać Czas  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE 

BAJKI 

 Kubuś i Przyjaciele: Lato - bajka dla dzieci (audiobook) 

https://www.youtube.com/watch?v=h0lDt0Zxt-Q 

FILMIKI EDUKACYJNE 

 Lato – przyroda, wakacje, co robić nad morzem i w górach  

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

 Zagadkowe lato 

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4 

 Zadania dla małych bystrzaków (5) 

https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs 

https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys
https://www.youtube.com/watch?v=0ZFiNeOtIig
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8
https://www.youtube.com/watch?v=0ZHrmK7djDE
https://www.youtube.com/watch?v=h0lDt0Zxt-Q
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4
https://www.youtube.com/watch?v=kb4rKOT6UAs


PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 

RYBKI 

 

Potrzebne materiały: kolorowe kartki, klej, nożyczki, druciki kreatywne, oczka kreatywne, muszelki 

LODY 

 

Potrzebne materiały: kartki kolorowego papieru, klej, nożyczki, patyczek od loda, plastelina; 



ZIMNE NAPOJE 

 

Potrzebne materiały: słomka, kartka kolorowego papieru, farba, gąbka do naczyń  

(do stempli), klej, nożyczki, plaster cytryny; 

SŁONECZNIK 

 

Potrzebne materiały: zielony drucik kreatywny, makaron typy „świderki”, brązowa farba, klej; 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5- 6 LETNICH 
 
 

Propozycje zadań z zakresu rozwijania mowy i myślenia 

 

 

1.Posłuchaj wiersza: „Co robią latem dni tygodnia?” G. Lech  

– Co wy na to, że już lato? – 

Tydzień swoje dni zapytał. 

Poniedziałek zsiadł z roweru. 

– Radość dla kolarzy wielu! 

Wtorek książkę czytał właśnie. 

Mruknął tylko: – Lubię baśnie! 

Latawca puszczała Środa, 

bo piękna była pogoda. 

Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję, 

jak się świetnie w lesie czuję. 

Piątek tylko machnął ręką: 

– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko 

znajdę gracza w tym upale. 

Szachów nie otwieram wcale. 

– A Sobota? – Cóż mam rzec. 

Niosę piłkę, dziś gram mecz. 

– Czy Niedziela coś dopowie? 

Nie dopowie, bo jest w kinie 

na animowanym filmie. 

A czy film ten był o lecie, 

w poniedziałek się dowiecie. 

 



Odpowiedz na pytania: 

 Jaka pora roku nadeszła? 

 O co zapytał swoje dzieci Tydzień? 

 Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 

 Ile jest dni tygodnia? Postaraj się wymienić je w kolejności. 

2. Rozwiąż zagadki o lecie: 

 

Komary 

Latem jest ich dużo,  

a gdy zaczną latać, 

siadają na rękach 

i trzeba się drapać. 

 

 

Słońce                                                                                 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. 

 

 

Strój kąpielowy 

Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. 

 

 

 

Czapka 

Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 

przed gorącym słońcem. 

 

 

 

Krem do opalania 

W tubce lub butelce, 

biały i pachnący. 

Trzeba się nim posmarować, 

wychodząc na słońce. 



 

 

Bursztyny 

Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki                                                                                                

albo naszyjniki. 

 

Morze 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. 

 

 

Koło ratunkowe 

Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania. 

 

 

Skakanka 

Plastikowe rączki 

na dość długim sznurku. 

Można na niej skakać 

latem na podwórku. 

 

 

Namiot 

Mały domek z materiału, 

w nim poduszki oraz koce. 

Można smacznie w nim przesypiać 

letnie ciepłe noce. 

 

 

 

Mewa 

Biały ptak ponad falami 

lata lecz nie śpiewa. 

Letnią porą cała plaża, 

krzykiem jej rozbrzmiewa. 

 

 



Muszelka 

Gdy do ucha ją przyłożę,  

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze,                                                                                                                     

lato może nam przypomnieć. 

 

 

3. Posłuchaj wiersza P. Beręsewicza: „Czemu?” 

 

Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety? 

Bo mu nogi marzną tak, że o rety! 

Czemu luty taki blady, skąd smutki? 

Bo się martwi, że jest taki króciutki. 

Czemu marzec tak się złości i burzy? 

Bo za wolno wraca wiosna z podróży. 

Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty? 

Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty. 

Czemu maj jest zielony i świeży? 

Coś się mamom na Dzień Matki należy. 

Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania? 

Bo to lato, czas na letnie ubrania. 

Czemu lipiec taki dziwnie wesoły? 

Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły. 

Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa? 

Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa. 

Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie? 

Szuka grzybów, może nam też przyniesie. 

A październik? Czemu drzewa rumieni? 

Bo w kolorach jest do twarzy jesieni. 

A listopad? Czemu smutny i bury? 

Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury. 

Czemu grudzień w biały puch się owinął? 

Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną. 

Czemu na tym w wierszu kończą się słowa? 

Bo tu rok się zaczyna od nowa. 

 

 

Odpowiedz na pytania: 

 Jakie zapamiętałeś nazwy miesięcy? 

 Ile jest miesięcy? 

 Jak jednym słowem możemy nazwać wszystkie miesiące? 



4. Posłuchaj zdań o letnich miesiącach. Spróbuj policzyć z ilu słów składa się każde zdanie. 

 Czerwiec obwieścił, że na drzewach moc czereśni. 

 W lipcu na plaży słońce mocno praży. 

 W sierpniu tak to zwykle bywa, że czas na żniwa. 

5. Wymień 3 określenia , z którymi kojarzy ci się każda pora roku. 

 WIOSNA - … 

 LATO - … 

 JESIEŃ - … 

 ZIMA - … 

6. Wykonaj quiz sprawdzający znajomość zasad bezpieczeństwa, odpowiadając na poniższe 

pytania TAK lub NIE. 

 Po górach spacerujemy w czasie burzy. 

 Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt. 

 W lesie można krzyczeć. 

 Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem. 

 Na plaży opalamy się od rana do wieczora. 

 W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach. 

 Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych. 

 Zawsze przebywamy blisko dorosłych. 

 Możemy bawić się na ulicy, po której jeżdżą samochody. 

 Zbliżamy się do wszystkich napotkanych zwierząt. 

 

Propozycje zadań z zakresu treści matematycznych 

 

1. Matematyczny wierszyk 

 

  (Dziecko odzwierciedla ruchem treść wierszyka). 

Krok do przodu, w lewo, w prawo. 

    Krok do tyłu rusz się żwawo. 

    Teraz na przód aż trzy kroki... 

    i do góry dwa podskoki. 

 

2. Utrwalamy cyfry 

 

Na kartce rodzic rysuje duży kwiat i pisze w nim rozrzucone losowo cyfry (od 1 do 6,  

z powtórzeniami). Dziecko rzuca kostką, a następnie znajduje i zaznacza cyfrę, którą  

pokazuje wyrzucona liczba oczek. 

 



3. Układanie pajacyka z figur geometrycznych 

 

    ( Potrzebujesz 1 koło, 3 trójkąty, 2 duże i 2 małe prostokąty wycięte z kartonu lub kartki) 

    Rodzic recytuje wiersz, a dziecko próbuje ułożyć pajacyka na kartce papieru. 

    Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada 

    popatrzcie jak sprawnie pajacyka układa. 

    Duży kapelusz trójkątny, 

    jedno koło to jest głowa, 

    z boków dwa trójkąty. 

    Trzeba jeszcze zrobić z prostokątów dużych (mówi dziecko ) – 

    nogi, żeby pajacyk się nie oburzył 

    Prostokąty małe to jego buciki i już jest gotowy żeby z nami liczyć. 

    Przeliczanie figur geometrycznych. 

    Dzieci przeliczają figury geometryczne, z których został ułożony pajacyk. Na  kartce    

    zaznaczają - poprzez wpisanie odpowiedniej liczby lub kropek  ilość poszczególnych figur  

    geometrycznych. 

 

4. Zadania tekstowe 

    Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych. 

 Olek poszedł z mamą na targ i kupił 3 koszyczki czereśni i 2 koszyczki truskawek. Ile 

koszyczków kupili? 

 

Dziecko układa 3 patyczki pomarańczowe i 2 patyczki czerwone. Liczy wszystkie 

patyczki i pokazuje wynik na palcach. 

Czego jest więcej: koszyczków czereśni czy koszyczków truskawek? 

Dziecko ustala, czego jest więcej i o ile; pokazuje wynik na palcach. 

 

 Mama miała 6 jabłek , 4 jabłka zjadła Ada. Ile jabłek zostało mamie? 

Dziecko układa przed sobą 6 patyczków jednego koloru, 4 odsuwa. Pokazuje na 

palcach ile jabłek zostało. 

 

 Mama kupiła 4 lody. Olek i Ada zjedli po jednym  lodzie. Ile lodów zostało? 



Dziecko układa przed sobą 4 patyczki jednego koloru, 2 odsuwa. Pokazuje na 

palcach ile lodów zostało. 

 

 

5.  Szacowanie długości 

 

     Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce 

     papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej  

     słomce i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według 

     wzoru odrysowanego na kartce. 

 

      

 6. Wakacyjne gadżety z kolorowych  patyczków 

      

   Dziecko układa z kolorowych patyczków kontury przedmiotów, które przydadzą się 

   podczas  wakacji, np.: okularów, namiotu, koła do pływania. 

 

 

7. Poszukiwanie cyfr - świetna zabawa podczas spaceru 

 

    Zadaniem dziecka jest wskazanie cyfr ukrytych w różnych miejscach i przedmiotach  

    i nazwanie ich (rejestracje, numery domów, ceny, znaki, reklamy itp.), tak samo można  

    bawić się, szukając określonych kształtów, figur w otoczeniu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWY I EKSPERYMENTY BADAWCZE 

„Gdzie jest powietrze?” 

Cele: szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie jest powietrze.  

Pomoce: przeźroczysty słoik, piłeczka pingpongowa, kawałek papieru, napełnione wodą 

przeźroczyste naczynie wyższe od słoika 

Wykonanie doświadczenia: umieszczamy papier na dnie słoika i mocujemy taśmą klejącą. 

Piłeczkę kładziemy na powierzchni wody. Odwracamy słoik do góry dnem i zamykając  

w nim piłeczkę, zanurzamy go w wodzie, aż dotknie dna (woda nie wchodzi do słoika,  

a piłeczka leży na dnie naczynia pokrytego cienką warstwą wody). Ponownie zanurzamy słoik 

w wodzie, a kiedy dotknie dna przechylamy go (ze słoika wydobywają się pęcherzyki 

powietrza, które poruszają się ku górze i napowierzchni wody pękają. Woda wchodzi do 

słoika unosząc piłeczkę coraz wyżej i zwilżając papier).  

Wniosek: powietrze jest wszędzie i zajmuje każdą wolną przestrzeń. Znajduje się w wodzie, 

w przedmiotach i roślinach, w ciele człowieka i zwierzęcia. Jest lekkie i niewidoczne,  

a jednak można znaleźć sposób na to, żeby je „zobaczyć”  

„Wiatromierz” 

 Cele: prowadzenie obserwacji ruchu powietrza; poznawanie sposobów wprowadzania w ruch 

lekkich przedmiotów; poprawne wykonywanie ćwiczeń oddechowych - naśladowanie siły 

wiatru; kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka 

z przyrodą (elektrownie wiatrowe). 

 Pomoce: wentylator, liście, kawałki papieru, wełna, słoma, piórko, wata, kij, papierowa 

serwetka, folia aluminiowa, arkusz cienkiego papieru, gruba tektura, dziurkacz  



 Wykonanie wiatromierza, obserwacja ruchu powietrza: z arkusza papieru, serwetki, 

tektury oraz folii odcinamy pasek. Na jednym końcu każdego materiału robimy dziurkę. 

Przywiązujemy paski do kija – najlżejszy na czubku, najcięższy u dołu. Wychodzimy 

z wiatromierzem do ogrodu, na podwórko i obserwujemy jego działanie (niektóre materiały 

poruszają się na wietrze, inne nie).  

Wniosek: powietrze zajmuje każdą wolną przestrzeń i „rusza się”. Jest lekkie i niewidoczne, 

a jednak można znaleźć sposób na to, żeby je „zobaczyć” i „poczuć”. Dowodem na istnienie 

powietrza jest jego ruch. W wyniku ruchu powietrza powstaje wiatr. 

 

,,Czy powietrze ma ciężar?” 

 Cele: szukanie odpowiedzi na pytanie: ,,Czy powietrze waży?”; wdrażanie do działania 

zgodnie z instrukcją w czasie przygotowywania przyrządu pomiarowego; usprawnianie 

mięśni rąk; określanie położenia przedmiotów, używanie pojęć poziomo, ukośnie. 

 Pomoce: dwie plastikowe pałeczki o długości 15cm i 30cm, dwa jednakowe baloniki, dwie 

jednakowe puszki, taśma klejąca, ołówek 

Wykonanie doświadczenia: zaznaczamy ołówkiem połowę dłuższej pałeczki. Na jej 

końcach mocujemy taśmą baloniki. Opieramy środek dłuższej pałeczki na środku krótszej 

pałeczki opartej końcami na dwóch puszkach (nie zauważamy zmian w pozycji pałeczki  

i baloników). Odczepiamy jeden z baloników i dmuchamy go, a następnie ponownie 

umieszczamy na końcu pałeczki (zauważamy, że koniec pałeczki z nadmuchanym balonikiem 

opada).  

Wniosek: w pierwszym doświadczeniu pałeczka z balonikami pozostała w pozycji poziomej, 

gdyż oba baloniki ważyły tyle samo. W drugim przypadku, zamknięte w nadmuchanym 

baloniku powietrze sprawiło, że stał się cięższy od balonika nie nadmuchanego. 

 

,,Rakieta balonowa” 

 Cele: badanie siły powietrza.  

Pomoce: długi kawałek cienkiej linki, balon, taśma klejąca, słomka  

Wykonanie doświadczenia: linkę przeciągamy przez słomkę, jeden koniec linki mocujemy 

do klamki przy drzwiach, a drugi do oparcia krzesła. Linka powinna być bardzo mocno 

naprężona. Nadmuchujemy balon i mocno zaciskamy ustnik. Szczelnie zatykając otwór 

balonu przymocowujemy go do słomki taśmą klejącą. Trzymając wylot, umieszczamy balon 

na jednym końcu linki, następnie odtykamy ustnik i puszczamy balon, balon poleci wzdłuż 

linki.  

Wniosek: kiedy powietrze wylatuje, balon pędzi w przeciwnym kierunku, tzn. jest pchany na 

drugi koniec linki. 



,,Siła powietrza” 

Cele: szukanie odpowiedzi na pytanie: ,,czy powietrze ma siłę?”  

Pomoce: plastikowa reklamówka, książka 

Wykonanie doświadczenia: połóż plastikową reklamówkę na stole (bez dziur). Na tej torbie 

połóż średniej wielkości książkę i zacznij dmuchać do torby. Kiedy torba zacznie się 

napełniać powietrzem, książka zacznie unosić się do góry. 

Wniosek: ciśnienie powietrza podniosło książkę do góry. Czasem, gdy jest wystarczająco 

duże, ciśnienie powietrza może unieść nawet ciężarówkę.  

 

,,Zaczarowany balon” 

Cele: badanie sprężystości powietrza. 

 Pomoce: zimna butelka, balon, miska z ciepłą wodą 

Wykonanie doświadczenia: pustą butelkę wkładamy do lodówki na około godzinę. 

Po godzinie wyjmujemy butelkę i nakładamy na jej szyjkę balon. Na około dwie minuty 

wkładamy butelkę do ciepłej wody. Balon nadmuchuje się jak po dotknięciu czarodziejską 

różdżką.   

Wniosek: w wyniku ocieplenia powietrze znajdujące się w butelce rozpręża się i potrzebuje 

więcej miejsca, wpływa więc do balonu i go nadmuchuje.  

 

„Woda wędrowniczka” 

Cele: przybliżenie dzieciom zagadnienia obiegu wody w przyrodzie; zapamiętanie nazw 

zbiorników wodnych (ocean, morze, jezioro, staw).  

Pomoce: szklanka, grzałka, spodek, ilustracje przedstawiające obieg wody w przyrodzie, 

Wykonanie doświadczenia: osoba dorosła ogrzewa wodę w szklance za pomocą grzałki 

(dziecko przygląda się wrzeniu wody). Rodzic nakrywa szklankę spodkiem (dziecko 

obserwuje osiadanie się kropel na spodku, skraplanie się ich w miarę ochładzania spodka i 

opadanie kropel po jego ostygnięciu.  

Wniosek: Woda na ziemi jest w ciągłym ruchu i zmienia swoje formy, od stanu ciekłego, 

poprzez gazowy do stałego i na odwrót. Obieg wody trwa od miliardów lat i całe życie na 

Ziemi jest od niego zależne. 

  

 



„Skacząca sól” 

Cele: budzenie zainteresowania tematem: ,,Jak powstaje dźwięk?”; słuchanie i rozpoznawanie 

odległości dźwięków, używanie pojęć ,,bliżej, dalej”; słuchanie i różnicowanie dźwięków 

w rejestrach (niski – średni - wysoki) skali instrumentu muzycznego.  

Pomoce: folia plastikowa, np. pęknięty balon, gumka recepturka, mała plastikowa miska, 

garnek, warząchew, sól gruboziarnista lub ziarnka ryżu; instrumenty muzyczne 

Wykonanie doświadczenia: folię plastikową rozciągamy na misce i przymocowujemy 

gumką. Na naciągniętej folii kładziemy ziarnka soli lub ryżu. Garnek umieszczamy w pobliżu 

miski i drewnianą łyżką mocno uderzamy w ściankę garnka (ziarna podskakują do góry).  

Wniosek: pod wpływem uderzenia powietrze wibruje, tworzą się fale dźwiękowe i słychać 

dźwięk. Fale dźwiękowe natrafiają na miskę i wprawiają folię w wibracje. Drgania powodują 

ruch ziaren i zaczynają one wirować w powietrzu.  

 

                                                                                 Interesującego eksperymentowania! 

 

 

Propozycje prac plastycznych 

 

1. Ognisko 

Dłoń malujemy żółtą i pomarańczową farbą, odbijamy na kartce. Brązową kredką  

rysujemy gałęzie. 

Materiały: 

 żółta i pomarańczowa farba 

 brązowa kredka 

 biała kartka 

 



 

2. Lemoniada 

Z zielonego papieru wycinamy kształt kubka. Stemplujemy kwadratową gąbką i białą 

farbą (kostki lodu). Naklejamy plasterki cytryny wycięte z żółtego i pomarańczowego 

papieru. Doklejamy rurkę do picia. 

Materiały: 

 papier zielony, żółty i pomarańczowy 

 nożyczki 

 klej 

 kwadratowy kawałek gąbki 

 biała farba 

 rurka do picia 

 
 

 

 

3. Latawiec 

Dwie papilotki do muffinek rozkładamy, tak żeby nie sterczały, malujemy na 

czerwono, po czym zaginamy tworząc kształt trójkąta. Łączymy ze sobą, tak, żeby 

powstał latawiec. Z jednej strony odcinamy kawałek papilotki i wkładamy do niego 

kawałek włóczki. Z białego i czerwonego papieru wycinamy serca. Białe naklejamy 

na latawiec, a czerwone na włóczkę. Z białej kartki wycinamy obłoczki. 

Materiały: 

 dwie papilotki do muffinek 

 czerwona farba 

 włóczka 

 czerwona i biała kartka 

 klej 

 nożyczki 



 

 

4. Wachlarz 

Z papieru ozdobnego wycinamy prostokąt o szerokości 10 cm i długości 30 cm  

a następnie składamy go w harmonijkę. Do początku harmonijki oraz do jej końca 

przyklejamy skrzyżowane patyczki po lodach, które na środku mocujemy gumką 

recepturką. Wachlarz pomoże nam przetrwać upały. 

Materiały:  

 2 patyczki po lodach 

 papier ozdobny 

 gumka recepturka 

 klej 

 nożyczki 

 
 

5. Rekin 

Z niebieskiego papieru technicznego wycinamy kształt rekina i rozcinamy wzdłuż na 

pół. Do każdej połówki doklejamy zęby. Połówki rekina przyklejamy do drewnianego 

spinacza, a do dolnych zębów przyklejamy mała rybę. 



Materiały: 

kolorowy papier 

klej 

nożyce 

spinacz 

 

 
 

 

 

6. Kolorowe kamienie 

Zbieramy kamienie różnej wielkości. Następnie malujemy je farbami, pobudzając przy 

tym własną wyobraźnię. Możemy z nich tworzyć różne zwierzęta czy ulubione postaci  

z bajek. 

Materiały: 

 kamienie 

 farby 

 pędzle 

 

 
 

 

 



7. Serce dla taty 

Do wykonania tzw. bazy do rosnących farb potrzebujemy jedynie trzech składników: 

 mąki 

 soli  

 wody 

Każdy ze składników przygotowujemy w takich samych proporcjach!!! 

Do powstałej "farby" można dodać kolorowych barwników, brokatu, można też 

posypać końcowy efekt (jeszcze przed włożeniem do mikrofalówki) solą 

gruboziarnistą.  Po połączeniu składników nasza farba jest już gotowa. Masę należy 

nakładać grubiej niż tradycyjne farby. 

Po nałożeniu farby w kształcie serca, pracę należy włożyć do kuchenki mikrofalowej  

i piec około 2 min. 

 

 
 

 

Propozycje muzyczne  

1. Lato na dywanie https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

2. Już wkrótce wakacje https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

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

4. Niech żyją wakacje https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo 

5. Wakacji czas https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 

6. Przyszło lato https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

7. Taniec połamaniec https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo 

8. Taniec „sałatka owocowa” https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 
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https://www.youtube.com/watch?v=VqwHPfrXbHo
https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI
https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo


 

 
 

Summer Song for Kids | The Singing Walrus 

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI 

Summer clothes - Vocabulary in English for kids 

https://www.youtube.com/watch?v=xAkBpf_mvx0 

Holiday Song 

https://www.youtube.com/watch?v=IDDot8tBa4Q 

Vacation Song – Holiday 

https://www.youtube.com/watch?v=j0dQXF-Y5I8 

 

Peppa Pig - Very Hot Day 

https://www.youtube.com/watch?v=0JCWdWCgIcc 

 

Peppa Pig - At the Beach 

https://www.youtube.com/watch?v=7OHjX-h0qEY 

 

Peppa Pig - Camping 

https://www.youtube.com/watch?v=83r-mGoogxY 
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