
  Klasa I – II – III a 

Temat: Żegnaj szkoło, witajcie wakacje!  

Witajcie! Ten tydzień jest ostatnim w bieżącym roku szkolnym i będziemy 

wykonywali prace o tematyce letniej, przygotujemy również laurkę dla taty. 

Przypomnimy sobie zasady bezpieczeństwa, abyście po wakacjach wrócili cali 

 i zdrowi do szkoły.   

Zajęcia twórcze: 

1. Medal dla taty – karta pracy-  praca z kolorowej bibuły lub papieru (medal 

na żółto a wstążka na niebiesko, cyfrę można np. na czarno). 

- medal z małego papierowego talerzyka – pomalować go na żółto, 

przykleić u góry wstążkę jako zawieszka (z tyłu), można do tego 

wykorzystać poniższy szablon i nakleić go na talerzyk. 

2. Lody – na kolorowej kartce papieru przyklejamy brązowy trójkąt – 

wafelek, następnie 3 płatki kosmetyczne malujemy farbami plakatowymi 

na różne kolory i odstawiamy do wyschnięcia, następnie przyklejamy (jak 

na zdjęciu). 

Dla lepszego efektu można płatki kosmetyczne można posmarować odrobiną 

kleju i posypać brokatem (jeśli jest dostępny).             

 

3. „Klapki na brzegu morza” – a)kartkę papieru malujemy farbami 

plakatowymi  na dwa kolory, u góry na niebiesko, na dole na brązowo (tutaj 

możemy posypać też prawdziwym piaskiem, jeśli mamy taką możliwość); 

b)na kartce z kolorowego bloku technicznego robimy odciski stóp dziecka 

farbami plakatowymi (jak na zdjęciu poniżej), wycinamy nożyczkami i 

przyklejamy do pomalowanej wcześniej kartki. Na koniec ze słomki 

plastikowej robimy paski japonek. 



 
 

 

4. Praca do wyboru: 

a) Statek nad morzem – połącz kropki i pomaluj obrazek farbami 

plakatowymi lub kredkami. 

b) góry – praca farbami plakatowymi.  

Powyżej podałam propozycje prac plastycznych. Proszę dokonać wyboru 

w zależności od dostępności materiałów i możliwości dzieci.  

Poniżej dołączyłam plakat dla dzieci z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego. Proszę zapoznajcie Cię z nim z 

pomocą rodziców. 

Zajęcia muzyczno – rytmiczne 

Piosenki do tematu: „Lato, lato…”, „Przyszło lato…”. 

Utwory są dostępne np. na platformie YouTube.  

Proszę posłuchajcie piosenek, pośpiewajcie, pobujajcie się w rytm muzyki. 

Zajęcia sportowo – ruchowo – taneczne 

W ramach zajęć ruchowych wybierzcie się na spacer, na plac zabaw. Spędźcie 

czas wolny na świeżym powietrzu i korzystajcie z letniej aury.  

Dołączam linki do filmów dla dzieci o bezpieczeństwie podczas wakacji. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

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

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

Pozdrawiam Was drodzy uczniowie, Wasze rodziny i życzę udanych wakacji, 

mnóstwa wrażeń, ale bawcie się bezpiecznie. Do zobaczenia po wakacjach! 
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