
Witajcie kochane dzieci, witajcie drodzy rodzice. Kolejny 

tydzień za nami i kolejna propozycja zabaw i zajęć . 

Powodzenia ! 

 

 

1. „Gimnastyka poranna”- prosimy, abyście wykonali 

gimnastykę przy piosence z repertuaru Śpiewające Brzdące. 

Wykonujcie czynności wymieniane w piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=dVM8W34Q3E4  

 

 

2. „Wakacyjne zagadki”- kochane dzieci przygotowałyśmy dla 

Was kilka wakacyjnych zagadek słownych i graficznych. Jeśli 

chcecie możecie narysować obok zagadki jej rozwiązanie.  

Zapraszamy Was do zabawy! 

 

W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy.   /lody/        

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVM8W34Q3E4


Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. /słońce/ 

 

 

Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. /strój kąpielowy/ 

 

 

Nad rzeką lub nad morzem, 

przez letnie miesiące, 

chroni naszą głowę, 

przed gorącym słońcem. /czapka/ 

 

 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. / morze/ 

 

 

 

Kolorowa kula, 

trzeba ją nadmuchać, 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać. /piłka/ 

 

 



Można na niej się opalać, 

Zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

Brzegiem morza spacerować. /plaża/ 

 

 

Gdy jest prawdziwy - królowie w nim mieszkają. 

Gdy zbudowany z piaski – dzieci zabawę mają. 

Jeszcze inny w drzwiach się montuje. 

Złodziej może wejść do domu, gdy się popsuje. / zamek/ 

 

 

 

 

 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze, 

lato może nam przypomnieć / muszelka/ 

 

 

Jest lekkie okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania. /koło ratunkowe/ 

 

 

Są wysokie, skaliste, 

pokryte lasami. 

Poznać je możemy 

wędrując szlakami. /góry/ 



Przyszła kolej na rebusy ! Oto one! 

 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 Pamiętajcie ! Wasze zwierzęta też chcą 

spędzić z Wami wakacje! 



 
Aby dojechać na wymarzone wakacje należy zatankować samochód :) 

Znajdźcie prawidłową drogę. 

 

 

 
 



 

Krzyżówka 

 



 

Dorysuj brakującą połówkę. 

 



Wszyscy lubimy smaczne lody. Policzcie głoski w wyrazach poniżej i 

pokolorujcie gałki lodów wg polecenia. 

 



 
Wybierz jeden z dwóch obrazków i pokoloruj go. 

 

3. „Wakacyjny pociąg”- gdzie chcielibyście jechać na wakacje? A 

może macie piękne wspomnienia z poprzednich wakacji i zechcecie 

nam je pokazać? Marzycie o wakacjach w górach? Przed wami praca 

plastyczna, w której za pomocą kredek, farb lub mazaków pokarzecie 

nam o jakich wakacjach marzycie. Do zabawy możecie zaprosić 

wszystkich domowników. Wasz pociąg będzie wtedy dłuższy  



Poniżej pokazujemy jak stworzyć taki wakacyjny pociąg oraz 

dołączamy lokomotywę, która będzie ciągnęła wasze piękne 

marzenia ! Powodzenia! 

 
 

 

 

Życzymy Wam udanej zabawy i cudownego 

weekendu- Wasze panie ! 

 

 

 

 



 

 


