
Jak przygotować się do wakacji? 
 

1.Wysłuchanie i omówienie wiersza A. Kolanowskiej „Czas wakacji”.  

Po wysłuchaniu utworu opowiedz jakie plany na wakacje mają dzieci występujące 

 w wierszu. 
 

– Będzie przerwa od przedszkola! – 

rzekła dzisiaj nasza Ola. 

– Wolne całe dwa miesiące, 

w których mocno grzeje słońce. 

Czas wyjazdów, wolnych dni 

i to bardzo odpowiada mi! 

Bo Ola lubi na wieś wyjeżdżać 

i dziadka w niektórych pracach wyręczać. 

Michał z kolei dziadków ma w mieście 

i tu zostaje, bo też jest świetnie. 

Chodzi z dziadkami do kina, na lody, 

na basen odkryty – tak dla ochłody. 

A kto nad polskie morze wybiera się? 

To Franek, Kuba i Zuzie dwie! 

Ktoś mówił: – Na morzem często jest zła pogoda, 

jest zimno, wiatr wieje… Gdzie tam przygoda? 

Lecz skąd! Gdy rzeczywiście zimno na dworze, 

można przecież zwiedzać pomorze: 

Muzeum Motyli* czy dom odwrócony…** 

I parki wodne są z każdej strony. 

Antosia na to: – Ja w góry pojadę, 

tam będę z tatą jeździła kładem. 

W górach to zwykle po górach się chodzi, 

wjeżdża kolejką albo się schodzi. 

Góry, morze, miasto, wieś, 

czy też inne miejsca gdzieś... 

Bo czy dokądś wyjedziemy, 

czy też w domu zostaniemy… 

…Po wakacjach, dobrze wiemy, 

wszystko sobie opowiemy. 

Agnieszka Kolankowska 

* Muzea Motyli są w Łebie i we Władysławowie. 

** Domy „do góry nogami” znajdują się w Szymbarku, Łebie i Kołobrzegu. 

 

2.„Gdzie pojadę na wakacje?” – swobodne wypowiedzi dzieci. Porozmawiajcie w domu  

o planach na wakacje. Podzielcie się pomysłami i wspólnie zaplanujcie wypoczynek. 



 

 

 

3.Zabawa z mapą Polski „W góry czy nad morze? Obejrzyj dokładnie mapę Polski.  

Zobacz gdzie na mapie są góry a gdzie morze. Znajdź na mapie miejscowość,  

w której mieszkasz i spróbuj odgadnąć gdzie będziesz miał bliżej w góry czy nad morze? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.„Co spakuję do plecaka?” – klasyfikowanie przedmiotów w zależności od miejsca 

wyjazdu. 

 



5.”Walizka wspomnień”- praca plastyczna. Wydrukuj ilustrację walizki i narysuj w niej, 

bądź przyklej pamiątki, które przywiozłeś z zeszłorocznych wakacji. Możesz również 

narysować pamiątki, które planujesz przywieźć z tegorocznych wakacji. 

 


