
FIZYCZNY, EMOCJONALNY, SPOLECZNY I POZNAWCZY 

OBSZAR ROZWOJU DZIECKA 

 

Zabawa- Wakacje tuż, tuż. 

Cel: 

doskonalenie umiejętności poznawczych, koncentracji uwagi, rozwijanie percepcji 

wzrokowej, słuchowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, doskonalenie 

rozpoznawania regionów Polski,  usprawnianie motoryki małej i dużej, doskonalenie 

rozpoznawania i wyboru przedmiotów, nauka przeliczania elementów, stymulacja 

wodą-doskonalenie mycia i wycierania nóg, rozwijanie samodzielności, współdziałanie z 

dorosłym i okazywanie pozytywnych emocji, wspólne spędzanie czasu z bliskimi. 

  

-Ponieważ już niedługo rozpoczną się wakacje spróbujmy się przygotować na wakacyjny 

wyjazd.  

-Do zabawy wykorzystamy plecak, koło ratunkowe, ręcznik, zabawki do piasku, kapelusz, 

strój kąpielowy, buty, klapki, krem do opalania itp. Muszelki lub groch, farbę ulubionego 

koloru, arkusz papieru, miskę, wodę, koc.  

-Zachęcam państwa do nagradzania dziecka na każdym etapie wykonywanych zadań słownie, 

brawami ale również za pomocą nagród. Nagrodą mogą być żetony, które dziecko będzie 

wrzucało np. do pudełka, kiedy zapełni pudełko-czyli na koniec zajęć otrzymuje np. 

smakołyk, ulubioną zabawkę lub bajkę. 

-Wybierzmy wygodną, prawidłową pozycje.  

-Przed rozpoczęciem zabawy proszę o przeczytanie wiersza pt: 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. 

 

- Po przeczytaniu wiersza jeżeli to możliwe proszę pokazać dziecku ilustracje 

przedstawiające: morze, góry, las, rzekę  lub otworzyć w komputerze zdjęcia przedstawiające 

miejsca w których można spędzić wakacje.. Zadając dziecku różnorodne pytania (typu: Zosiu 



gdzie możemy pojechać na wakacje? Gdzie najbardziej lubisz jeździć? Itp.)  możemy pokazać 

dziecku zdjęcia z ubiegłych wakacji i przypomnieć gdzie spędzało wakacje. 

-Połóżmy przed dzieckiem: plecak, koło ratunkowe, ręcznik, zabawki do piasku, kapelusz, 

strój kąpielowy, buty, klapki, krem do opalania itp. (dołóżmy kilka rzeczy których na pewno 

nie zabierzemy na wyjazd nad morze. Zaproponujmy dziecku wyjazd nad morze i poprośmy 

go o wybranie tych rzeczy które przydadzą się nam na plaży i poprośmy o spakowanie do 

plecaka. 

- Proponuję wstać od stołu i na podłodze rozsypać kilka, kilkanaście muszelek (jeżeli nie 

mamy muszelek może to być groch lub guziki). Zadaniem dziecka jest pozbieranie muszelek 

na plaży do woreczka lub pudełka. Można wraz z dzieckiem policzyć ile muszelek uzbierało. 

Możemy również tą zabawę wykonać siedząc, rozsypując przed dzieckiem na stole/blacie 

muszelki (dostosowujemy do potrzeb i możliwości dziecka). 

- Jesteśmy na plaży, chodzimy po piasku i widzimy odbite nasze stopy. Również w domu 

możemy pozostawić ślady na „piasku”. W tym celu rozłóżcie duży arkusz papieru lub kilka 

kartek z bloku na podłodze, rodzic maluje wcześniej wybrana farbą stopy dziecka a dziecko 

maszeruje po „piasku” pozostawiając ślady. 

-Piasek oblepił całe nasze stopy czas zamoczyć je w morzu. W tym celu wykorzystamy miskę 

z wodą z kropelką płynu do mycia naczyń. Wkładamy nogi do miski i lekko nimi ruszamy 

tworząc falę i pianę. Jeżeli miejsce ku temu sprzyja i rodzice pozwolą można pozwolić na 

samodzielną inwencję dzieciom. 

-Czas na relaks. Po spacerze po plaży oraz kąpieli w morzu rozkładamy koc/ręcznik 

kładziemy się na plecach i wsłuchując się w szum fal (pomocna może być płyta z nagraniem 

odgłosu fal morskich) odpoczywamy. 

- Oczywiście po skończonej pracy jest zawsze sprzątanie- zachęćcie dziecko rozpakowania 

plecaka i schowania rzeczy na odpowiednie miejsca, farby do pudełka, poskładanie koca, 

miskę do łazienki itd. 

- Podziękujmy dziecku za wspólną zabawę i zachęćmy je do kolejnych wspólnych zabaw.  


