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Witajcie kochani  

 

Kto z nas nie lubi podróżować, zwiedzać, poznawać nowe miejsca, uczyć się 

ciekawostek  i poznawać historię różnych miejsc? Podróże są wspaniałe! Wkrótce lato i 

wakacje - jeżeli nie pojedziemy nad morze, czy w góry, możemy doskonale bawić się na 

własnym podwórku i  " podróżować " wykorzystując własną wyobraźnię. 

 

Wiersz " Lato " 

 

Zaczynają się wakacje 

będziemy mieć wolny czas 

Powiewa ciepłym wiatrem 

łąkami pachnie nam 

Siedzimy przy ognisku 

wesoło wszystkim jest, 

że lato pełne przygód 

do nas uśmiech się! 

 

Fajnie jest wyjechać na wakacje, ale nawet jeśli ktoś zostaje w domu – też może ciekawie 

spędzić czas z rodziną. 

 

 

Zapraszamy Was do wspólnych zabaw z rodzicami! 

 

1. Zabawy z mapą i przewodnikami 

 

Dzieci wraz z rodzicami przeglądają przewodniki dla podróżnych, mapy, albumy o Polsce. 

Rodzic zwraca uwagę na symbole znajdujące się na mapie ( jeziora, szlaki, oznaczenia miast, 

terenów zielonych ). Prosi o wyjaśnienie słów: przewodnik, szlak. Wyszukuje z dzieckiem 

najciekawsze miejsca w Polsce, które warto odwiedzić podczas wakacyjnych podróży. 

Odczytuje opisy tych miejsc. 

 

2. Wakacyjne przesyłki - samodzielne wykonanie i składanie puzzli 

 

Dziecko dostaje pocztówkę związana z miastami, krajobrazami, rysuje na jej odwrocie linie, 

rozcina wzdłuż tych linii i składa pocztówkę w całość. 

 

3. Widokówki z wakacji - poznawanie zwyczaju przesyłania sobie pocztówek z 

miejsc letniego wypoczynku. 

 

Przygotowanie kartki z pozdrowieniami. Utrwalanie własnego adresu zamieszkania. 

 

4. Wykonywanie pociągu wspomnień 

 

Przygotujcie wspólnie z dzieckiem kolorowe prostokąty ( wagony ), na które dziecko naklei 

swoje zdjęcia z wakacji. Po doklejeniu kół i lokomotywy pociąg gotowy! 

 

 

 



Na pewno lubicie zagadki,a więc, zgadujemy! 

 

 

 

Można się na niej opalać 

zamki z piasku budować 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerować 

 

# 

 

Mały domek z materiału 

w nim poduszki oraz koce 

Można smacznie w nim przesypiać 

letnie, ciepłe noce 

 

# 

 

Może być niebieskie, szare lub zielone 

bywa spokojne lub bardzo wzburzone 

Kiedy brzegiem ludzie spacerują 

jego małe fale stopy ich całują 

 

# 

 

Jest lekkie, okrągłe 

i do nadmuchania 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania 

 

# 

 

Kolorowa kula 

trzeba ją nadmuchać 

by przez całe lato 

turlać ją i rzucać 

 

# 

 

W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy 

Miło latem na języku 

poczuć małą porcję zimy 

 

 

Rozwiązania zagadek możecie narysować i zdjęcia przesłać na fb przedszkola – zamieścimy 

 
 

 

 



 

 

Wakacyjne rady  
 

Głowa nie jest od parady 

i służyć ci musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj, 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda, 

chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych  

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane  

gdy zobaczysz w borze, 

nie zrywaj! nie zjadaj! 

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie. 

Jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, 

Nie wkładaj go do koszyka. 

 

Wiera Badalska 

 

 

„Bezpieczne wakacje”  
 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 

Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 
 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 

By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 
 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 

Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 
 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 

A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj.  
 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 

By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 



 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 

A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 
 

W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 

By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy.  
 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 

Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 
 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 

Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 
 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 

Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 
 

997- to telefon na policje, 

tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 
 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 

bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 
 

999- to numer na pogotowie, 

dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 

Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać.  
 

112- tam możesz wszystko zgłosić  

i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

Agata Bober 

        

Czas wakacji można również wykorzystać na wspólne czytanie. Książka wcale nie zajmuje 

tak dużo miejsca w walizce ;-) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROLA CZYTANIA W ROZWOJU DZIECKA 

 

 

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza 

inwestycja w ich przyszłość.” 

Jim Trelease 

  

Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania 

na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: 

1.  Komunikacja - czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija 

słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im 

bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność 

werbalizowania uczuć i potrzeb 

2.  Odpoczynek - czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu.  

3. Inteligencja emocjonalna - nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego 

wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie 

wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i 

refleksji nad tym, co się robi. 

4. Koncentracja - ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne 

do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Jedną z takich aktywności jest właśnie 

nauka czytania. 

5.  Emocje - czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia 

psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko 

pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Czytanie uczy empatii i 

wrażliwości. 

       

Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: 

 buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem, 

 zaspokaja potrzeby emocjonalne, 

 wspiera rozwój psychiczny dziecka i wzmacnia jego poczucie własnej wartości, 

 uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu, 

 przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania, 

 uczy myślenia, 

 rozwija wyobraźnię, 

 poprawia koncentrację, 

 ćwiczy pamięć, 

 przynosi wiedzę ogólną, 

 ułatwia naukę, 

 uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną, 

 rozwija poczucie humoru, 

 jest znakomitą rozrywką, 

 zapobiega uzależnieniu od mediów, 

 chroni przed kwestionowalnymi wpływami ze strony otoczenia i kultury masowej, 

 pomaga w rozwiązywaniu problemów, 

 jest zdrową ucieczką od nudy, 

 jest profilaktyką działań aspołecznych, 

 kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy. 

  

         

https://www.przedszkole-w-przeclawiu.edu.pl/2018/03/rola-czytania-w-rozwoju-dziecka/


 Złota Lista dla najmłodszych – czyli polecamy  

 

 „Ach, jak cudowna jest Panama” (seria)   Janosch 

 

 „Ale ja tak chcę!”   Beata Ostrowicka 

 

 „Bajka o drzewie”   Eliza Piotrowska 

 

 „Bajka o słońcu”   Eliza Piotrowska 

 

 “Charlie Ciuch-Ciuch”   Beryl Evans 

 

 „Co wolno, a czego nie?”  Nele Moost 

 

 „Cukrowe miasteczko”  Danuta Gellnerowa 

 

 „Daszeńka, czyli żywot szczeniaka”  Karel Čapek 

 

 „Dlaczego?”  Lila Prap 

 

 „Dobranoc, księżycu”  Margaret Wise Brown 

 

 „Franklin” (seria)   Paulette Bourgeois 

 

 „Gdzie mieszka bajeczka”   Czesław Janczarski 

 

 „Ja i moja siostra Klara” (seria)  Dimiter Inkiow 

 

 „Julek i Julka”  Annie M.G. Schmidt 

 

 „Kicia Kocia” (seria)  Anita Głowińska 

 

 „Kiedy mały Findus się zgubił”   Sven Nordqvist 

 

 „Bajka o drzewie”   Eliza Piotrowska 

 

 „Bajka o słońcu”   Eliza Piotrowska 

 

Złota Lista od 4 lat 

 

 „12 kolorów” Marcin Brykczyński 

 

 „12 miesięcy” Marcin Brykczyński 

 

 „Apolejka i jej osiołek”  Maria Krüger 

 

 „Bajka o tym, jak błędny rycerz nie uratował królewny…” Olszacki Łukasz 

 

 „Bajki przez telefon”  Gianni Rodari 

 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ach-jak-cudowna-jest-panama-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ach-jak-cudowna-jest-panama-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ale-ja-tak-chce/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ale-ja-tak-chce/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-drzewie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-drzewie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-sloncu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-sloncu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/charlie-ciuch-ciuch/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/charlie-ciuch-ciuch/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/co-wolno-a-czego-nie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/co-wolno-a-czego-nie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/cukrowe-miasteczko/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/cukrowe-miasteczko/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/daszenka-czyli-zywot-szczeniaka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/daszenka-czyli-zywot-szczeniaka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dlaczego/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dlaczego/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dobranoc-ksiezycu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dobranoc-ksiezycu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/franklin-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/franklin-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/gdzie-mieszka-bajeczka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/gdzie-mieszka-bajeczka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ja-i-moja-siostra-klara-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/ja-i-moja-siostra-klara-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/julek-i-julka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/julek-i-julka/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/kicia-kocia-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/kicia-kocia-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/kiedy-maly-findus-sie-zgubil/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/kiedy-maly-findus-sie-zgubil/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-drzewie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-drzewie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-sloncu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-sloncu/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/12-kolorow/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/12-kolorow/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/12-miesiecy/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/12-miesiecy/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/apolejka-i-jej-osiolek/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/apolejka-i-jej-osiolek/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-tym-jak-bledny-rycerz-nie-uratowal-krolewny-a-smok-przeszedl-na-wegetarianizm/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajka-o-tym-jak-bledny-rycerz-nie-uratowal-krolewny-a-smok-przeszedl-na-wegetarianizm/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-przez-telefon/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-przez-telefon/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-wierszem/


 „Bajki wierszem”  Praca zbiorowa 

 

 „Bajki z mchu i paproci”  Václav Čtvrtek 

 

 „Bajki, legendy i opowieści wierszem” 

Anna Świrczyńska, Czesław Janczarski, Danuta Wawiłow, Hanna Łochocka, Lucyna 

Krzemieniecka, Oleg Usenko, Wiera Badalska 

 

 „Biuro zagubionych zabawek”  Iwona Czarkowska 

 

 „Byczek Fernando”  Munro Leaf 

 

 „Co się kryje w sercu na dnie? Kto przeczyta, ten odgadnie”   Marcin Brykczyński 

 

 „Cynamon i Trusia” (seria)  Ulf Stark 

 

 „Dokąd niedźwiedzie wędrują nocą?”  Katarzyna Zielińska 

 

 „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” (seria)  Hugh Lofting 

 

 „Dreptak i pępek świata”  Agata Widzowska-Pasiak 

 

 “Emil ze Smalandii”   Astrid Lindgren 

 
 

Propozycje książek dla każdej grupy wiekowej można znaleźć na stronie  

Fundacji ABC XXI wieku Cała Polska Czyta dzieciom 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/co-czytac/ 
 
 

 
 

 

 

 

Do poczytania o dziecku przebodźcowanym 

 – jak rozpoznać? Jak pomóc? Jak wspierać? 

 
 

https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-z-mchu-i-paproci/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-z-mchu-i-paproci/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-legendy-i-opowiesci-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-legendy-i-opowiesci-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-legendy-i-opowiesci-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/bajki-legendy-i-opowiesci-wierszem/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/biuro-zagubionych-zabawek/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/biuro-zagubionych-zabawek/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/byczek-fernando/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/byczek-fernando/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/co-sie-kryje-w-sercu-na-dnie-kto-przeczyta-ten-odgadnie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/co-sie-kryje-w-sercu-na-dnie-kto-przeczyta-ten-odgadnie/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/cynamon-i-trusia-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/cynamon-i-trusia-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dokad-niedzwiedzie-wedruja-noca/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dokad-niedzwiedzie-wedruja-noca/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta-seria/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dreptak-i-pepek-swiata/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/dreptak-i-pepek-swiata/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/emil-ze-smalandii/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/ksiazka/emil-ze-smalandii/
https://calapolskaczytadzieciom.pl/co-czytac/
https://www.facebook.com/2072391282986063/posts/3862139600677880


I jeszcze trochę łamigłówek ;-) 

 

 

 

Nazwij środki lokomocji i połącz z ilustracją po czym się poruszają. 

 



 

 



Przyjrzyj się uważnie i wskaż, czym różnią się te dwa obrazki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochani – to ostatni numer naszej przedszkolnej gazetki w tym roku przedszkolnym  

 

Życzymy Wam udanych i bezpiecznych wakacji. 

Będzie nam bardzo miło, jeśli wyślecie nam pozdrowienia ze swoich wakacyjnych 

podróży  


