
Kochani przesyłam Wam jeszcze zabawy na środę, czwartek oraz piątek . 

Powodzenia. 

03.06.2020 Lato na wakacjach 

 Zabawa Z jakim miejscem się kojarzą? 

Przyjrzyj się obrazkom. Powiedz co na nich widzisz oraz z jakim miejscem się kojarzą (las, 

morze, góry, łąka, wieś).  

     

   

    

       



 Zabawa pantomimiczna – Odgadnij, co będę robił podczas wakacji. 

Naśladuj czynność, którą można wykonywać podczas letniego wypoczynku. Pozostali 

domownicy niech spróbują odgadnąć, o jaką czynność chodzi. Ten kto odgadnie jest następną 

pokazującą osobą.  

 

 Praca plastyczna – Wakacyjny pociąg. 

Pomoce: kartka z bloku technicznego, widokówka z wybranego regionu Polski, klej, 

nożyczki, kredki/farby (pędzel).  

 

Z pomocą rodzica narysuj na kartce prostokąt (większy niż pocztówka) oraz dwa koła. 

Następnie wytnij wszystkie elementy wagonika. Teraz pomaluj wagon na dowolny kolor,  

a koła na czarno. Jak farba wyschnie, przyklej koła oraz pocztówkę na prostokąt. Wagonik 

gotowy. Podziel się zdjęciem swojej pracy mailem a stworzymy wspólnie „Wakacyjny 

pociąg” .  Nie zapomnij posprzątać miejsca pracy.  

Przykładowy wagonik 

 



04.06.2020 Nadeszło lato 

 Zabawa Burza na morzu 

Pomoce: kartki papieru 

 

Rozłóż kartki na podłodze tak, by utworzyły koło. Usiądź na 

środkowej kartce – będziesz marynarzem, a twój rodzic kapitanem. Twoim zadaniem będzie 

słuchać komend i reagować na nie odpowiednim zachowaniem.  

- Spokój na morzu – delikatnie kołysz się na boki i mów cicho szszyy… 

- Na lewą burtę – przesiądź się o jedną kartkę w lewą stronę. 

- Na prawą burtę – przesiądź się o jedną kartkę w prawą stronę. 

- Burza na morzu – usiądź na dowolnej kartce. 

 Zabawa na spostrzegawczość – Znajdź różnice 

Poszukaj proszę 10 różnic i zaznacz je oraz pokoloruj obrazki.  

Źródło: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/znajdz-roznice-kolorowanka-5/  

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice/znajdz-roznice-kolorowanka-5/


05.06.2020 Słoneczny uśmiech 

 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem. 

Chodź swobodnie po pokoju, gdy rodzic klaśnie w dłonie zatrzymaj się zgodnie z poleceniem 

rodzica np. Zatrzymaj się: przodem do okna, tyłem do drzwi, bokiem do szafy, z prawej 

strony krzesła.  

 

 Zabawa twórcza – Wędrujący rysunek. 

Pomoce: podpisana imieniem kartka, mazak 

 

Zabawa będzie ciekawsza jeśli udział w niej weźmie kilka osób. Uczestnicy siadają jeden  

za drugim ze swoją kartką i rysują jakiś element o tematyce wakacyjnej. Po chwili następuje 

przekazanie kartki osobie siedzącej przed nami. Ta osoba dorysowuje element pasujący  

do (komponujący się) otrzymanego rysunku. Zabawa trwa, aż kartka wróci do właściciela.  

Pewnie wyszły Wam piękne rysunki   

 

 Zabawa pod hasłem: Ryby w morzu 

Pomoce: kartka z bloku, farby, pędzel, woda 

Zabawa polega na malowaniu razem z mówieniem wierszyka (raz prawą, raz lewą ręką). 

 

 

 

 

Życzę miłego weekendu i pozdrawiam  

p. Patrycja 


