
Witajcie Smerfy! 

 

 

 

 

 



Letnie opowieści Ady – zabawy w wodzie - Małgorzata Szczęsna 
cele: doskonalenie i  porządkowanie wiedzy dzieci na temat wody. Bezpieczne zabawy. 

 
 

Znów jestem na Mazurach nad jeziorem u kuzynów – Roberta  

i Kasi. Może pamiętacie, że bawię się tu z grupą chłopaków: Maksem, Leonem, 

Klaudiuszem, Dawidem. Obudziłam się, leżę  

i myślę, co będziemy dziś robić… 

– Ada, ty śpiochu! Wstawaj! – krzyczy Maks, pukając w szybę tuż nad moim 

łóżkiem. 

– Już idę! – mówię, uchylając okno. Przed moją przyczepą stoi cała nasza ekipa. 

– Idziemy nad jezioro – mówi Leon, trzymając w ręku wiadro. 

– Co będziemy robić? – pytam. 

– Zobaczysz. 

Schodzimy na pomost, gdzie Robert, Paweł i pan Rysiek szykują wędki. 

Chłopaki podwijają wysoko spodnie i wchodzą do wody. Odgarniają piasek  

i pokazują mi coś szarego. To glina, którą wyciągamy z wody i wrzucamy do 

wiadra. Siadamy na pomoście i robimy z niej różne rzeczy – kubeczki, serca, 

wałki, które ozdabiamy kolorowymi kamykami. Zanosimy nasze wyroby  

i kładziemy wokół ogniska, by wysuszyły się i wypaliły. 

– A teraz robimy kule z gliny i zobaczymy, kto rzuci najdalej! – woła Maks. 

Robimy stosy kul i rzucamy. 

– Najdalej rzucali Klaudiusz i Maks – oceniają panowie z wędkami. 

– A teraz wskakujemy do wody – chłopaki zdejmują spodnie i bluzki 

 i w kąpielówkach wchodzą do wody. 

– Nie chlapcie! – wołam, przecierając oczy. Powoli wchodzę do wody,  

a chłopaki ze wszystkich stron nacierają na mnie i obiema rękami rozchlapują 

wodę. Wtedy potykam się o kamień, przewracam. Robert szybko podbiega, 

bierze mnie na ręce i grozi chłopakom. 

– Ech, ech, ech – kaszlę, bo woda dostała mi się do gardła. 

– Ta woda wcale nie jest słodka, ona nie ma smaku – mówię zdziwiona. 

– Tak mówi się na wodę, która jest w jeziorach, stawach, rzekach. Tylko taką 

wodę mogą pić zwierzęta – tłumaczy mi Paweł. 

– A słona? 

– Słona jest w oceanach i morzach – dodaje pan Rysiek. 

– Tak, to prawda, bo jak fala przewróciła mnie, zachłysnęłam się wodą morską  

i aż drapało mnie w gardle od soli, a oczy mama obmywała mi wodą z butelki. 



– Ada, czy ty musisz się ciągle przewracać i próbować, jaka jest woda? – śmieją 

się chłopaki. 

Jeszcze długo bawimy się w wodzie. Pływamy przy brzegu w rękawkach, na 

dmuchanych kółkach, deskach. Obserwujemy pływającą ławicę maleńkich 

rybek i rodzinę łabędzi. Nosimy piasek i wodę do piaskownicy, która jest tuż 

przy brzegu. Próbujemy puszczać kaczki na wodzie, ale nie wychodzi nam to 

jeszcze. 

Po obiedzie robimy małe łódeczki z połówki orzecha. Wkładamy do środka 

trochę gliny i wbijamy w nią wykałaczkę z nabitym na nią liściem. Kładziemy 

się na brzuchu na pomoście, spuszczamy łódki na wodę i dmuchamy, aby 

popłynęły daleko. – Moja najdalej! – woła Maks. 

– Nie dmuchajcie tak mocno, bo moja łódka chwieje się i zaraz się przewróci – 

mówię zdenerwowana. 

– Tak jak ty dziś rano, przewróci się i zachłyśnie słodką wodą – śmieją się 

chłopaki. 

Wieczorem dorośli siadają przy ognisku. Na grillu robią kolację: pieką mięsa, 

kiełbaski, zapiekanki, warzywa posypane przyprawami. Palce lizać! 

– Ada, nie jedz tyle, bo nie będziesz miała siły biegać i przegrasz – mówi Leon, 

wkładając do buzi kolejna kiełbasę. 

– Jeden, dwa, trzy…. – liczy Maks, bo już bawimy się w chowanego. Teraz, gdy 

jest ciemniej, łatwiej się schować. 

–…Dziesięć! Szukam! 

Siedzę cicho, schowana za najbliższym drzewem i szukam okazji, żeby 

wyskoczyć i się zaklepać. Myślę, co jutro będziemy robić… 

 

Zadajemy dzieciom pytania:  
Dokąd pojechała Ada?  

Co tam robiła?  

Co się stało, gdy chłopaki ochlapali Adę?  

Na wodę, która jest w jeziorze, mówimy, że jest słodka.  

Gdzie jest słona woda? 

 Dlaczego jest słona? 

 Jaka woda jest w kałużach?  

W co jeszcze bawiły się dzieci na Mazurach?  

W co wy się bawicie, gdy jesteście nad wodą?  

O czym należy pamiętać, gdy bawimy się w wodzie? 

 



Gdzie woda jest słodka a gdzie słona - rozmowa na podstawie 

doświadczeń dzieci i ilustracji. 

cele: porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz, basenów, oceanu. 

W trakcie rozmowy uczulamy dzieci na temat bezpiecznego zachowania 

podczas zabaw nad wodą . 

 JEZIORO 

 RZEKA  

 MORZE 

 POTOK GÓRSKI 



 STAW RYBNY 

 BASEN KĄPIELOWY 

 BASEN SOLANKOWY 

 OCEAN 

 

 

 



Łódeczki z orzecha – praca plastyczna 
cele: rozwijanie pomysłowości dzieci  w łączeniu różnych elementów naturalnych z plastycznymi  

Łódki zrobione z  orzecha włoskiego to prosta praca plastyczna i fajna zabawa. Do 

zabawy łódeczkami z orzecha wykorzystać można  miskę z wodą i rurki do napojów. 

Można zorganizować zawody polegające na ściganiu się łódek. Wygrywa  ta, która popłynie 

najdalej i nie zatonie. Oczywiście przy większym podmuchu, wszystkie łódki prędzej czy 

później toną. Dlatego ponownie należy je wyłowić  i rozpocząć  wyścig od początku.  

Zabawa jest  bardzo fajna, a jej wykonanie proste. 

POTRZEBUJESZ 

1. Skorupek po orzechach włoskich 

2. Plasteliny  

3. Wykałaczek 

4. Kilku liści 

5. Miski z wodą 

6. Rurki do napojów 

WYKONANIE 

1. Ostrożnie otwórz orzecha i wyjmij cały środek.  

2. Niewielką kulkę plasteliny przyklej w środku skorupki orzecha.  

3. Wykałaczką przebij dwukrotnie liść, aby powstał żagiel. Jeżeli wykałaczka jest znacznie 

dłuższa niż liść, można ją skrócić.  

4. Na końcu umieść wykałaczkę w plastelinie.  

Łódka z orzecha włoskiego jest gotowa. Pozostaje nalać wody do miski, położyć łódki na 

wodzie i rozpocząć zawody. Miłej zabawy! 

 



WYTĘŻ WZROK- wakacyjna loteryjka obrazkowa 
cele: ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i manipulacji obrazkami 

Zabawa polega na wypatrzeniu na obrazku kilku elementów. 

Zadanie wymaga spostrzegawczości, koncentracji uwagi. 

Na obrazku znajdują się 3-4 przedmioty. Wytnij i układaj. 

 

 



WYTNIJ 

 

 



WYTNIJ 

 

 



I CIENIE DO OBRAZKÓW Z POPRZEDNIEJ STRONY – DO LOTERYJKI: SZUKANIE CIENIA DO OBRAZKA – WYTNIJ 

 
 



POŁĄCZ W PARY KLAPKI 

 



 

 

Śpiewające Brzdące - Wakacje z rowerem - piosenka dla dzieci 
cele: znajomość zasad bezpieczeństwa jazdy na rowerze, wdrażanie do przestrzegania zasad rytmu  

 

1. Najwspanialej powiem szczerze podróżować na rowerze,  

gdy wakacji czas nastaje wcale z nim się nie rozstaję,  nie rozstaję.  

Ref. Swym rowerem ruszam w drogę, 

         znam przepisy już drogowe,  

         powiem więcej znam dokładnie  

         tak, że mnie z nich nikt nie zagnie. 

2. Już zakładam dętki nowe, sprawny musi być mój rower.        

Sprawdzam jeszcze dzwonek, lampki jak najmocniej wiążę trampki, wiążę trampki. 

 Ref. Swym rowerem ruszam w drogę...  

 

3. Ochraniacze mam na nóżkach, osłonięta kaskiem główka.  

Są odblaski na plecaku, a w bidonie smaczny napój, smaczny napój. 

Ref. Swym rowerem ruszam w drogę...  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Rymowanki – połącz linią obrazki, których nazwy rymują się 

cele: doskonalenie umiejętności językowych i pamięci sekwencyjnej 

                                                                                      

                                                                                           

                                                                                                                

                                                                                

 

                                                                                    

 

                                                                                       



„Skarby w wodzie” – zabawa sensoryczna. 
cele: doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji 

 

Dziecko siedzi  przy stoliku przed nim na stoliku stoi miska z wodą i różnymi przedmiotami, 

które można znaleźć w wodzie: muszle o różnych kształtach, patyki, kamienie. Dziecko,  

z zawiązanymi chustką oczami, wkłada ręce do miski i dotyka znajdujących się tam 

przedmiotów. Opisuje i mówi, jakie skarby znalazł w wodzie. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Pływa czy tonie?”– zabawa badawcza.  
cele: poznawanie świata poprzez eksperymentowanie, dochodzenie do własnych wniosków, 

zdolność obserwacji. 

 

Oglądanie i nazywanie zabawek, np. piłka, samochód metalowy, 

łódka plastikowa, gumowa kaczuszka. Dziecko wkłada zabawki do 

basenu z wodą lub innego dużego naczynia z wodą, bawi się nimi i 

sprawdzając, które z nich toną, a które utrzymują się na powierzchni 

wody. 

 

 

 

 



SPRÓBUJ WRZUCIĆ INNE PRZEDMIOTY I ZAZNACZ, KTÓRE PŁYWAJĄ 

 

 

 



Bezpieczeństwo dzieci nad wodą 
cele: zaznajomienie i stosowanie zasad bezpieczeństwa zabaw nad wodą 

Nasi bohaterowie Tishi, Tashi i Ubaki wybiorą się dziś na plażę. 

Przypomną Wam o jakich ważnych rzeczach trzeba pamiętać, aby 

spędzić bezpiecznie czas nad wodą. Wspaniała bajka edukacyjna, 

która uczy zasad bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania 

podczas kąpieli wodnych. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

 

Smerfowa straż pożarna – bajka 
Wioska Smerfów ustanawia straż pożarną, aby walczyć z płomieniami 
w kuchni Chciwego, ale tylko po to, by odkryć, że Gargamel przejął 
całą ich wodę. Nie zdając sobie sprawy ze słabości swojej tamy, 
Gargamel i Azrael zostają wypłukani, gdy pęka i zalewa wioskę Smurf, 
gasząc ogień. 
https://www.youtube.com/watch?v=mgWtcYMXxqs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=mgWtcYMXxqs


 

Wstajemy i się ruszamy! Zaproś do zabawy mamę i tatę. Sprawdźcie, kto 

najlepiej wykona układ! Pamiętajcie, że ruch to dobra sprawa, bo w zdrowym 

ciele, zdrowy duch. 

"Dwa przysiady, obrót, skok!" 
Dwa przysiady Obrót, skok! Dwa tip-topy Wielki krok  

Trochę w lewo Trochę w prawo Stop! I brawo! 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY
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