
Grupa III  
Czerwiec IV tydzień - Tematyka kompleksowa: "Wakacyjne plany"  
 
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego:  
Zadanie 1, 2, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 15 
Obszary I  5, 6, 7, 8, 9 
II 1, 7, 8, 9, 10, 11 
III  2, 6 
IV 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
 
„Wakacyjne wyprawy” – dzieci z przygotowanych ilustracji i napisów tworzą duży plakat. Naklejają 

na duży arkusz papieru zdjęcia, obrazki przedstawiające różne regiony, krajobrazy wybierane 

najczęściej na miejsca wakacyjnego wypoczynku. Na koniec dobierają napisy i umieszczają je pod 

ilustracjami (morza, gór, jezior, lasów itp.). Wolne miejsca ozdabiają rysunkami według własnego 

pomysłu. Pomoce: ilustracje przedstawiające różne krajobrazy i regiony Polski oraz podpisy do nich, 

pocztówki, duży arkusz papieru, klej, kredki 

„Moje wakacyjne plany” – wypowiedzi dzieci. Dzieci zgromadzone przed plakatem i ułożonymi na 

dywanie pocztówkami i widokami z kalendarzy opowiadają o swoich planach. Wskazują na 

ilustracjach miejsca wakacyjnego wypoczynku i przewidują, co tam będą robić (gdy będzie pogoda, 

gdy będzie deszcz). Zwracamy uwagę, aby dzieci budowały zdania w czasie przyszłym. 

„Podróże po mapie” – omówienie mapy Polski. Poprośmy dzieci, aby spróbowały powiedzieć, co to 

jest mapa, co można na niej zobaczyć, znaleźć. Zwróćmy uwagę na granice państwa. Dzieci 

przypominają barwy flagi narodowej, godło, herb stolicy i swojego miasta. Następnie poprośmy 

o wskazanie regionów (nadmorski, pojezierski, górski) oraz wybranych miast Polski, zaczynając od 

rodzinnej miejscowości dzieci. Chętne dzieci mogą pokazać na mapie drogę, którą pojadą na wakacje 

– ze swojego miasta do miejsca wypoczynku 

„Lody, lody dla ochłody” – zabawa dydaktyczna oraz wykonanie ćwiczenia na karcie pracy. Każde 

dziecko dostaje podkładkę (lub białą kartkę A4), żółty trójkąt (lodowy rożek) i dziesięć kółek, po dwa: 

czerwone, żółte, pomarańczowe, brązowe i granatowe (lodowe kulki: truskawkowa, cytrynowa, 

pomarańczowa, czekoladowa i jagodowa). Zaprośmy dzieci do zabawy w kupowanie lodów. 

Podajemy nazwy smaków, dzieci wybierają odpowiedni kolor i wkładają do rożka. Następnie, zgodnie 

z poleceniem, „zjadają” kulki i liczą, ile zostało w rożku, ile trzeba dołożyć, żeby było np. sześć. itd 

„Spacery małego badacza” – obserwacje przyrodnicze. Poprośmy, aby dzieci rozejrzały się po 

ogrodzie, wykorzystały lupy i znalazły kilka zjawisk charakterystycznych dla lata.   

„Podróż w nieznane” –  słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. Przed rozpoczęciem 
czytania poprośmy, aby dzieci zwróciły szczególną uwagę na zachowanie małej podróżniczki.  
 

Był jasny, słoneczny dzień. Janek i Ania zatrzymali się nad brzegiem jeziora. Przynieśli ze sobą 
piękny statek, który Janek wystrugał z sosnowej kory. Janek ukląkł na piasku i ostrożnie ustawił statek 
na wodzie. Statek zakręcił się wesoło, zakołował i podskoczył na fali. Ania klasnęła w dłonie. – Jaki 
wspaniały! Jaki zwrotny! Wnet jednak dmuchnął silniejszy wiatr, woda wzburzyła się, statek przechylił 
się gwałtownie i położył żaglem na wodzie. – Nie taki znowu wspaniały – powiedział Janek z żalem 
w głosie. – Niestety, nie trzyma się dobrze na fali. – Nie martw się – pocieszała go Ania. – Zobaczysz, 
poradzimy coś na to. Wyobraź sobie, że to statek handlowy. – I co z tego? – Jak to co? Przecież taki 
handlowy statek musi być załadowany towarami. Janek ożywił się nieco. – No dobrze… ale skąd 
weźmiemy towary? – Zaraz zobaczysz – uśmiechnęła się tajemniczo Ania. Szperała długo 
w kieszeniach dżinsów, a potem wyciągnęła torebkę z cukierkami. (…) Umieścili na pokładzie torebkę 



cukierków, postawili żagiel. I stało się coś, czego się nie spodziewali: żagiel zatrzepotał na wietrze, 
wydął się i okręcik, jak prawdziwy, wspaniały szkuner, z wielką szybkością oddalił się od brzegu. 
Zatoczył wielkie koło i zniknął za gęstą ścianą trzcin. (…) Tymczasem statek żeglował po wodach 
jeziora. Sprzyjające wiatry zapędziły go daleko, daleko, aż na złote piaski zacisznej zatoki. Pierwsza 
ujrzała go mała myszka Kundzia, która przyszła pomyszkować nieco nad brzegiem jeziora. „Cóż to za 
dziwne stworzenie? – pomyślała. – Niby to pływa po wodzie, a niby lata na jednym skrzydle 
w powietrzu”. (…) Hop! skoczyła na burtę. Hop! zeskoczyła na pokład i dobrała się do plastykowej 
torebki. Ostrymi ząbkami wygryzła w torebce dziurę, wepchnęła się do środka i zaczęła chrupać 
cukierek. Aż tu nagle… swawolny wiaterek dmuchnął, żagiel wzdął się jak bania, lekka fala uniosła 
statek i mała Kundzia pożeglowała na środek jeziora. Była tak zajęta chrupaniem, że nie wiedziała, co 
jej grozi (…). W plastykowej torebce zrobiło się jej duszno. Kundzia zatęskniła za orzeźwiającym 
wiaterkiem, który potrafi tak przyjemnie igrać w mysim futerku. Wychyliła się z torebki, rozejrzała 
i nagle skóra ścierpła jej na grzbiecie. – Mamo! Tato! Gdzie ja jestem? Ratujcie! Nikt jednak nie 
odpowiedział. Dokoła była tylko woda, woda, a nad wodą – wysokie niebo i słońce. – To straszne – 
pisnęła zrozpaczona, a potem zapłakała mysimi łzami. – Jestem zgubiona. Już nigdy nie zobaczę 
rodzinnej norki ani mamy, ani taty i już nigdy nie pobawię się w chowanego z moimi siostrami. Po 
chwili jednak otarła łapką łzy i pomyślała: „Wstyd, Kundziu. Nie bądź taką płaksą. Nigdy przecież nie 
wolno tracić nadziei!” (…) 
Mała myszka zadrżała z trwogi. Spojrzała na niebo. Znad lasu wyłoniła się wielka, czarna chmura 
i zagarnęła cały słoneczny płat błękitu. Zimny wiatr uderzył o gładkie lustro wody, jezioro rozkołysało 
się groźnie. A potem pierwsze krople deszczu zabębniły na suchym płótnie żagla. – Gdzie tu się ukryć? 
Gdzie szukać pomocy? – pisnęła Kundzia. Patrzyła chwilę na spienione fale jeziora. Trzęsąc się z zimna 
i ze strachu schowała się jak najgłębiej w torebce z cukierkami. (…) Na szczęście burza przewaliła się 
gwałtownie i ukazało się słońce. Kundzia wyjrzała z torebki. Przetarła zdumione oczy. Wokół było 
pusto i głucho. Fale szumiały, wicher groźnie huczał nad masztem. Żagla nie było. Nie było 
czarodziejskiego skrzydła, które mogło doprowadzić statek do brzegu. Kundzi zrobiło się bardzo 
smutno, tak smutno, że smutniej być już nie może. (…) Robiło się późno. Słońce zniżało się nad jezioro, 
woda wygładziła się, lśniła. Dzielna Kundzia była już bardzo zmęczona. Usiadła na torebce 
z cukierkami i zadumała się głęboko. (…) Kiedy tak rozmyślała, coś zafurkotało nad masztem. Kundzia 
uniosła łebek. Zobaczyła pięknego motyla. – Dzień dobry! Witaj! – zawołała wesoło. – Dokąd lecisz? 
Motyl zakołysał się bezsilnie w powietrzu. – Jestem śmiertelnie zmęczony – wyszeptał. – Wiatr 
zepchnął mnie na środek jeziora. Pozwól mi odpocząć. – Ależ proszę bardzo, bardzo cię proszę… Mnie 
też wiatr tu zagnał. Ja też jestem bardzo zmęczona! – wykrzykiwała Kundzia, radując się 
z nieoczekiwanego spotkania. Motyl usiadł na szczycie masztu, lecz był tak wyczerpany, że nie 
utrzymał się i jak płatek kwiatu opadł na wodę. – Ratunku, tonę! – zawołał. Kundzia usiadła na burcie. 
Nie namyślając się wiele, spuściła do wody swój ogonek. – Złap się ogonka. Chwytaj! – wykrzykiwała 
głosem pełnym lęku. Motyl ostatkiem sił uchwycił mysi ogonek, a Kundzia wciągnęła ogonek razem 
z motylem na pokład. Zaraz się zrobiło weselej. Nieoczekiwany gość usiadł na dziobie statku, 
rozpostarł skrzydła i suszył je w wieczornych promieniach słońca. (…) Słońce i ciepły powiew wiatru 
bardzo szybko wysuszyły skrzydła motyla (…). Wnet wyprostował się, wyprężył i rozpostarł skrzydła. – 
Na mnie już czas – powiedział. Kundzi zrobiło się przykro. (…) Motyl wspiął się aż na szczyt masztu 
i szeroko rozłożył skrzydła. A wtedy… Wtedy statek drgnął i nagle ruszył w stronę brzegu. – Motylu! – 
zawołała uradowana Kundzia. – Przecież twoje skrzydła mogą być najpiękniejszym żaglem. Nastaw je 
tylko w stronę wiatru. Motyl zamyślił się. – Ho, ho… to coś niebywałego! Nigdy nie przypuszczałem, że 
zwykłe myszy mają takie wspaniałe pomysły. Rozwinął skrzydła jak mógł najszerzej, ustawił je na 
wiatr i mocny, wieczorny powiew pchnął statek z wielką szybkością ku brzegom jeziora. Janek i Ania 
siedzieli w łodzi stojącej na płyciźnie. (…) Nic nie mąciło gładkiej wody i ciszy. Nagle Ania zawołała 
wesoło: – Co za niespodzianka! Nasz statek wraca z dalekich, egzotycznych krajów. (…) [Ania] 
Położyła statek na kolanach, uniosła plastykową torebkę i nagle zbladła… Z torebki wyskoczyła 
Kundzia. Mignęła w powietrzu, zbiegła na pokład, a potem znikła w najciemniejszym kącie łodzi. 
Janek się roześmiał. (…) Tymczasem mała myszka Kundzia siedziała ukryta w kącie i pociła się ze 
strachu. Kiedy dzieci odeszły, wyjrzała ostrożnie, potem wspięła się po wiośle na burtę, a z burty hop! 



na piasek i uciekła. Zatrzymała się dopiero pod zacisznym krzakiem. Była taka szczęśliwa, że aż 
wierciła się z radości. Gdy wreszcie odetchnęła, pomyślała z ulgą: 
„Jesteś uratowana, Kundziu. I zapamiętaj sobie, że nigdy nawet w największym niebezpieczeństwie, 
nie wolno ci tracić nadziei”.    
Po wysłuchaniu utworu dzieci opisują zachowanie myszki, oceniają je, starają się powiedzieć, jaki 
popełniła błąd. Podpowiadamy, że zachowanie myszki było lekkomyślne i mogło się bardzo źle 
skończyć. 
 
„Żaglówka” – składanie modelu łodzi techniką orgiami. Rozdajemy dzieciom kartki i pokazujemy, jak 
złożyć z nich żaglówkę. Gotowe żaglówki ozdabiają kredkami i podpisują. 
„Małe regaty” – eksperymentowanie z puszczaniem modeli żaglówek. Przygotowujemy duże miski 
lub pojemniki z wodą. Dzieci ustawiają swoje żaglówki na wodzie i próbują wprawiać je w ruch, 
dmuchając. 
 
„Górale – ludzie gór” – wyszukiwanie informacji na temat kultury i folkloru góralskiego. Możemy 
zaprezentować dzieciom wytwory sztuki ludowej (ciupagę, flet, drewniane rzeźby) i ilustracje 
tradycyjnych strojów góralskich. Wykorzystajmy także ilustracje z albumów, książek lub internetu.  
 
„Ile głosek?” – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów. Podajemy słowa, dzieci je głoskują 
i podają liczbę głosek. Przykładowe słowa: mama, sowa, lato. Później głoskujemy wyrazy, a dzieci 
dokonują syntezy i podają wyraz. Jeśli dzieci mają problem poprośmy by wskazywały pierwszą lub 
ostatnią głoskę w wyrazach. 
 
„Wyprawa do dżungli” – opowieść ruchowa.  Zaprośmy dzieci do zabawy, w której naśladują ruchem 
treść opowieści:  

Szykujecie się na wyprawę. Zakładacie długie spodnie, bluzkę, wiążecie buty i zakładacie na 
głowę kapelusz. Jeszcze tylko plecak… Wkładacie do niego jedzenie, wodę i apteczkę. Teraz plecak na 
ramiona i w drogę. Idziecie jedno za drugim, bo droga jest bardzo wąska. Po obu stronach rosną 
wysokie drzewa. Oj, trzeba się pochylić, bo gałęzie zwisają nisko, bardzo nisko nad drogą. Taki marsz 
jest bardzo męczący. Idziecie bardzo wolno. Wreszcie można się wyprostować i swobodnie iść. O! 
Kolejna przeszkoda – strumyk. Trzeba będzie go przeskoczyć… Rozejrzyjcie się, ile tu zwierząt… Są 
małpy. Skaczecie razem z nimi, wysoko, jeszcze wyżej. Skradacie się na czterech łapach jak lwy. 
Cichutko stawiacie łapy, nie chcecie, żeby ktoś was usłyszał. Teraz słonie, stawiacie głośne, ciężkie 
kroki. Jesteście olbrzymimi zwierzętami, trąbicie z radości. W dżungli są też węże. Ślizgacie się po 
ziemi z głośnym sykiem… i zatrzymujecie się w bezruchu… Czas na najwyższe zwierzę, żyrafę. Ze swą 
długą szyją dumnie kroczy po trawie, rozglądając się dokoła. Po zabawie czas na odpoczynek. Można 
teraz zjeść i napić się wody. Wyciągacie zapasy z plecaka. Słuchacie odgłosów dżungli… Czas wracać. 
Znowu jedno za drugim, bo droga jest bardzo wąska… Znowu trzeba przeskoczyć strumyk… A teraz 
pochylić się, bo gałęzie zwisają bardzo nisko nad drogą… Teraz szybki marsz… i jesteście w domu. Po 
zabawie dzieci kładą się i odpoczywają.   
 
„Dżungla” – nauka piosenki.  
Podczas pierwszego słuchania piosenki dzieci zapamiętują, jakie zwierzęta są w niej wymienione, 
jakie jeszcze inne zwierzęta żyją w dżungli. Uczą się słów piosenki, powtarzając jej  fragmenty. 
Następnie słuchają piosenki i spontanicznie naśladują ruchem afrykańskie zwierzęta.   
 
„Egzotyczne zadania” – zabawa matematyczna. Dzieci rozwiązują i układają zadania matematyczne 
na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Przykładowe zadania: Pięć krokodyli w Nilu pływało. 
Cztery uciekły. Ile zostało? Siedem słoni na trąbach grało. Przybiegły trzy. Ile wtedy grało? Osiem 
małpek po drzewie skakało. Pięć zeskoczyło. Ile zostało? W czasie słuchania zadań dzieci manipulują 
liczmanami i dokonują obliczeń. Po kilku zadaniach dzieci mogą same wymyślać treść, korzystając 



z sylwet zwierząt. Za każdym razem sprawdzamy poprawność obliczeń. Pomoce: sylwety zwierząt 
egzotycznych, liczmany 
 


