
1. Kochane Przedszkolaki! Wysłuchajcie wiersza czytanego przez rodzica a 

następnie porozmawiajcie z rodzicami na temat zbliżających się wakacji     . 

• Czy macie już zaplanowane wakacje? 

• Gdzie najchętniej chcielibyście pojechać? Nad morze, nad jezioro, czy 

może w góry? 

• Czy macie przygotowany swój niezbędnik wakacyjny? 

• Czy pamiętacie o zasadach bezpiecznych wakacji? 

 

Na wakacje ruszać czas 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

2. Spróbujcie wspólnie z rodzicami odpowiedzieć na poniższe pytania poprzez 

odpowiedź Tak lub Nie! Czy pamiętacie  zasady bezpiecznych wakacji      ? 

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

• Czy w lesie można palić ognisko? 

• Czy można wychodzić w góry wieczorem i gdy jest burzowo? 

• Czy na plaży można zakopać śmieci? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 



• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

3. A teraz przygotowana specjalnie dla Was Przedszkolaki-  Wakacyjna lista wyzwań 

logopedycznych! Pamiętajcie o gimnastyce  buzi i języka! 

 



4. A teraz Przedszkolaku wytęż swój wzrok! Przyjrzyj się uważnie pierwszemu 

obrazkowi i podaj nazwę rzeczy,  które widzisz. Następnie spróbuj odgadnąć co 

znajduje się na drugim obrazku, na każdym z nich znajduje się kilka  elementów. 

Zadanie wymaga spostrzegawczości, koncentracji uwagi       Powodzenia! 

 



 



5. Wakacyjna walizka. Z pomocą rodzica  wytnij wakacyjne przedmioty  wzdłuż 

czerwonych linii a następnie przyklej do walizki. Oczywiście wszystkie przedmioty 

muszą się zmieścić  w walizce      . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



6. Dokończ rysownie loda po śladzie i pokoloruj, możesz też dorysować ulubione dodatki do 

loda. 
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