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Temat: Letnie marzenia 

 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 

1. „Motylki” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  Rodzic układa z  obręczy „kwiatki”. 

Dziecko to „motylek”, który zostaje oznaczony szarfą. Na dźwięk gwizdka „motylki 

latają” – biegają między „kwiatkami”, machając „skrzydełkami”. Na dźwięk 

grzechotki każdy „motylek” przykuca z rękami ułożonymi „w skrzydełka” na „płatku 

kwiatka” w kolorze swojej szarfy.  

 

 

2. „Co się zmieniło?” – zabawa dydaktyczna. Rodzic rozkłada przed dziećmi obrazki 

(od 4 do 6), prosi o ich opisanie i zapamiętanie kolejności. Kiedy dzieci zamykają 

oczy,rodzic zmienia kolejność obrazków (tylko jeden obrazek przekłada na inne 

miejsce). Zadaniem dzieci jest powiedzenie, co się zmieniło. 

 

3. „Letnie marzenia” – rozmowa kierowana na temat marzeń realnych i tych mało 

rzeczywistych. Rodzic zaczyna rozmowę, opowiadając o swoim marzeniu 

z dzieciństwa: Jak byłam małym dzieckiem, miałam około 4–5 lat, często marzyłam. 

Jednym z takich marzeń była podróż na bezludną wyspę, aby zobaczyć prawdziwą 

plażę, morze i poczuć gorące słońce. Marzyłam, żeby na wyspie przywitały mnie 

różne zwierzęta mówiące ludzkim głosem, które byłyby bardzo miłe i gościnne, które 

traktowałyby mnie jak królową. Pragnęłam, aby przygotowały dla mnie wykwintne 

przyjęcie, następnie oprowadziły po wyspie, pokazując swoje skarby. Chciałam, żeby 

wszystko było takie piękne, jakby z bajki i żeby wszyscy byli dla siebie bardzo mili. 

Chciałam na tej wyspie poczuć się wyjątkowo – to było moje największe letnie 

marzenie.  
 

Następnie pyta dzieci:  

 Co to jest marzenie? 

 Jakie jest Twoje letnie marzenia? 

 Dzieci definiują pojęcie i opowiadają o swoich marzeniach.  

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


 

4. „Po łące biega lato” – nauka piosenki, omówienie jej treści i nastroju, zabawa 

inscenizowana przy piosence. Rodzice, członkowie rodziny– „kwiaty” ustawiają się 

w różnych miejscach z rękami skierowanymi ku górze.  Podczas pierwszej i drugiej 

zwrotki dziecko – „lato” biega drobnymi kroczkami pomiędzy „kwiatami” i wita się 

z nimi ukłonem. Na słowa trzeciej zwrotki: Gdy lato jest zmęczone – „lato” powoli 

kładzie się na podłodze i udaje, że śpi.  

 

5. „Marzenia” – kolorowanie według kodu, wykonanie ćwiczeń na karcie pracy. Dzieci 

kolorują obrazek na górze strony zgodnie z kodem i opowiadają, o czym marzy 

Tomek. W ramce na dole strony rysują swoje wakacyjne marzenia (Karta pracy str. 

29) 

 

6. “Na wakacje” – zabawa ruchowa. Podczas zabawy dzieci naśladują różne pojazdy, 

poruszając się zgodnie z muzyką: jadą samochodem, pociągiem, lecą samolotem, 

płyną statkiem. 

 

7.  „Marzy mi się...” – zabawa wyciszająca w ogrodzie /na balkonie lub w cichym 

pokoju, leżenie na kocykach i słuchanie muzyki relaksacyjnej, rozmowy o dziecięcych 

marzeniach, rozróżnianie marzeń realnych (możliwych do spełnienia) od nierealnych. 

Dzieci zamykają oczy, swobodnie oddychają. Przez chwilę rozmyślają o  swoich 

marzeniach. Rozmowa na temat marzeń. Bardzo ważne jest, aby zachęcić dzieci do 

podawania kilku marzeń i znaleźć wśród nich jedno realne, możliwe do spełnienia. 

Nie można dopuścić do sytuacji, kiedy wszystkie marzenia dziecka zostaną uznane za 

nierealne.  

 

Na zakończenie dzieci uczą się krótkiego wierszyka i dołączają wymyślone przez 

siebie gesty:  

 

Do kociołka wrzucę szczęście, 

własną pracę, dobre chęci, 

 potem zmieszam, zaczaruję,  

marzeń spełnię całą górę. 

 

Agnieszka Uścińska 

 

 


