
Temat: W co się bawić latem? 

 

Plan pracy:  

 

 

 

 

 

 

 

Sposobów na spędzanie czasu wolnego jest 
naprawdę mnóstwo. Zobaczcie co możemy robić 
latem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Przeczytaj wiersz. 
 
 

„Lato”  Zdzisław Szczepaniak 
No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 
Ta wspaniała, ciepła pora 
Trwa od rana do wieczora 

Przez co najmniej dwa miesiące, 
Gdy najmocniej grzeje słońce. 
W tym to czasie, o tej porze 
Każdy bawi się, jak może. 

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 
Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 
Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 
Kto tak piszczy? To 

dziewczynki… 
Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 
Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 
A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 
I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 
Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 
W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 
(szyby już ze strachu dzwonią), 

Komuś w biegu spadły buty 
(nic nie szkodzi – to nie luty), 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 
Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 
Dookoła pełno wrzasku. 

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 
Głośno krzyczy (i ma rację): 
Bolek z Kaziem, Włodek z 

Jackiem, 
Andrzej z Rysiem, Wicek z 

Wackiem, 
Mania z Halą, Wanda z Martą, 
Gosia z Basią – no bo warto 
Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 
Aby nie iść do przedszkola, 
Aby strzelić wreszcie gola, 
Aby w nosie mieć klasówki, 
Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 
Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 
Tato krzyknie: „MARSZ DO 

DOMU!”. 
W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą. 
Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 
A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 
Wówczas mama – dobra wróżka 

– 
Zaprowadzi nas do łóżka. 

Na dobranoc zaś koniecznie 
Powie: „JUTRO BAW SIĘ 

GRZECZNIE…”. 
 

 



Mam dla Was propozycje ciekawych gier i 
zabaw do wykorzystania w letnie dni  

 

GRA W KLASY 

 

Liczba uczestników: dowolna. 

Potrzebne rekwizyty: do zabawy potrzebna jest kreda, 
którą na boisku lub chodniku rysujemy pola do GRY W 
KLASY oraz kamień.  

Pola rysujemy w kształcie człowieka. 

 

 

 

 

 

 

Ilość pól jest dowolna, ale najlepiej, jeśli nie przekracza 
6-8. Pola muszą być na tyle duże, żeby można było po 
nich skakać.  

Każdy uczestnik gry rzuca kamieniem kolejno na każde 
pole, zaczynając od pola z najmniejszą liczbą,                           
a następnie skacze przez wszystkie pola W powrotnej 
drodze podnosi kamyk. Uczestnik rzuca kamień na pola 
z kolejnymi cyframi i skacze. Zabawa zostaje przerwana, 
gdy skusi, czyli nie zabierze w powrotnej drodze 



kamienia albo nie rzuci kamieniem na właściwe pole. 
Wtedy zabawę przejmuje kolejny zawodnik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIŁECZKA 

– zabawa w przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej. 
Rodzic nakleja na podłodze kolorową taśmę, tworząc 
tor, po którym dzieci przedmuchują piłeczkę 
pingpongową za pomocą słomek trzymanych w buzi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRA W KAPSLE (INNA NAZWA – WYŚCIG POKOJU) 

Liczba uczestników: dowolna. 

Potrzebne rekwizyty: kapsle od butelek, kreda. 

Wyścigi kapsli najlepiej rozgrywa się na asfalcie, gdzie 
można kredą narysować tor. Można też np. w 
piaskownicy narysować tor patykiem. Tworzy się trasę 
pełną zakrętów i trudnych odcinków. Gracze pstrykają 
kapsle palcami po torze. Wygrywa ten zawodnik, który 
najszybciej dotrze do mety. Gdy kapsel wypadnie poza 
linię, zawodnik przerywa grę. W następnej rundzie 
będzie zaczynał grę od początku, czyli od startu. Do gry 
wchodzi kolejny zawodnik. Wygrywa ten zawodnik, który 
pierwszy dotrze do linii mety. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POSZUKIWANIE SKARBÓW – ZABAWA RUCHOWA. 

Podążanie za wskazówkami drugiej osoby, doskonalenie 
słuchu fonemowego, poruszanie się we wskazanym 
kierunku. Rodzic ukrywa piracki skarb (dowolny 
przedmiot), dziecko szuka skarbu zgodnie ze 
wskazówkami (zabawa w „ciepło zimno” lub podążanie 
za instrukcją słowną – trzy kroki w prawo, dwa kroki w 
lewo itd.) 

 

WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ "ŁÓDKA" 

 z wykorzystaniem papieru kolorowego, bibuły i 
papierowego talerzyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIERKI 

Gra towarzyska polegająca na zbieraniu pojedynczych 
patyczków z rozrzuconego stosu, bez poruszenia 
pozostałych. Ćwiczy silną wolę, koncentrację, 
zręczność. Wygrywa ten gracz, który uzyska największą 
liczbę punktów, naliczanych według rodzaju i liczby 
zebranych patyczków. Przy zdobywaniu patyczków 
można posłużyć się już zebranymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P C H E Ł K I 

To gra zręcznościowa, która polega na wystrzeleniu do 
miseczki mniejszych krążków przy pomocy większego. 
Wygrywa ten gracz, który pierwszy umieści w miseczce 
wszystkie swoje krążki. Jednemu graczowi są 
przyporządkowane "pchełki" w jednym kolorze. 
 

 
 
 

 



Gry i zabawy zręcznościowe i ruchowe to nie tylko 
sposób na spędzanie wolnego czasu. W odróżnieniu od 
gier komputerowych umożliwiają one bezpośredni 
kontakt z drugim człowiekiem, rozwijają umiejętności 
planowania, negocjacji, rozwiązywania konfliktów. 

 
Zapraszam do wspólnej zabawy 

Opracowała: Joanna Wdowińska 

 

  

 

 

  

 


