
 

Moje wymarzone wakacje – praca plastyczna – K.Pietryszko 

 

 Kochani!  

 Wakacje coraz bliżej. Pewnie macie już swoje wakacyjne plany, albo dopiero 

zastanawiacie się razem z rodzicami, jak spędzicie ten wolny czas.  

Na pewno kiedyś snuliście marzenia na temat tych wakacyjnych podróży. Wyobraźnia 

nie ma granic i pewnie zdarzyło się, że powiodła Was w bardzo dalekie, urocze zakątki ☺ 

Pokażcie, jak wyglądają Wasze wymarzone wakacje. Gdzie chcielibyście się wybrać, co 

chcielibyście zobaczyć, co chcielibyście robić, z kim chcielibyście je spędzić? Dajcie się 

ponieść swojej wyobraźni i dajcie się porwać Waszym marzeniom ☺  

Pomoże Wam w tym szablon dołączony do artykułu. Możecie samodzielnie 

narysować swoje marzenia, albo wyciąć obrazki z gazet i wykonać pracę technice kolażu ☺  

Powodzenia! ☺  

Przykład:  

(pamiętajcie, jeśli jesteście chłopcem uwzględnijcie to na 

swoim szablonie ;) )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szablon pochodzi ze strony: https://www.dzieckiembadz.pl/2017/06/wakacyjne-marzenia-praca-

plastyczna.htmlhttps://www.dzieckiembadz.pl/2017/06/wakacyjne-marzenia-praca-plastyczna.html 
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                      Piosenki o tematyce wakacyjnej – Elżbieta Wąchadło 

          W dniu dzisiejszym chciałybyśmy z racji zbliżających się coraz bardziej ku nam wakacji 
zaproponować Wam wysłuchanie pięknych piosenek, które wprowadzą nas w ten wspaniały 
czas relaksu i wypoczynku. Niech towarzyszą nam one w każdym dniu tego wolnego od 
obowiązków szkolnych okresu.  
 

  
 Źródło: clipart 
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Poniżej udostępniamy Wam linki do piosenek o nadchodzących wakacjach: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

„IDĄ WAKACJE”-  Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=JtMOB5SK2ys 

„Nadeszły wakacje” - Natalia Krawczyk & Filip Sterniuk 

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

Ostatni dzwonek (wakacji czas) - piosenka na zakończenie roku szkolnego 

https://www.youtube.com/watch?v=UDPinlo3b_0 

Wakacje - Kabaret OTTO 

https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak 

„Przyszło lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E
https://www.youtube.com/watch?v=JtMOB5SK2ys
https://www.youtube.com/watch?v=xOSGbkvZkOA
https://www.youtube.com/watch?v=dMHV1qH_5Ak


https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

Fasolki - „Tato już lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

„Niech żyją wakacje” 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

ZoZi „BEZPIECZNE WAKACJE” 

 Myślimy, że się Wam podobają te piosenki. To super! Pozdrawiamy Was serdecznie!:) 

 

Źródło: clipart 
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AKTYWNE FORMY WYPOCZYNKU WAKACYJNEGO - ALICJA 

NOWAK.- WILK. 

 

 

 

Dlaczego warto postawić na aktywny wypoczynek? Ponieważ taki rodzaj wypoczynku ma 

zapewnić odprężenie, poprawę sprawności kondycji psychicznej, utrzymanie dobrego stanu 

zdrowia i zdolności do pracy, stymulować i wzmacniać rozwój uzdolnień i doskonalenia . 

 

AKTYWNY WYPOCZYNEK -WYPOCZYNEK POŁĄCZONY Z 

UPRAWIANIEM SPORTÓW 

-Hulajnoga 

-Rolki 

-Basen 

-Rower 

-Ekscytujący Mecz Piłki Nożnej 

-Tunel aerodynamiczny 



-Wypad do parku wodnego 

Dla chętnych malowanka. 

 



 

 

źródło wikipedia,google 



Co robić w niepogodę? /M. Toczyńska Ożóg/ 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Liczymy na piękną, słoneczną i ciepłą pogodę. 

Ale aura czasami bywa kapryśna nawet latem. Co wtedy robić, czym się zająć? Mam dla Was 

kilka propozycji: 

1. Pograjcie z rodzeństwem i rodzicami w gry planszowe. To naprawdę świetna 

zabawa. Można grać w gry zręcznościowe, np. wieża; karciane, np.”Uno”; 

pamięciowe lub inne ulubione. Możecie też sami wymyślać i konstruować gry. 

2. Obejrzyjcie dobry film lub bajkę. Proponuję, dla tych, którzy nie widzieli, „Park 

Jurajski”, bajki Disneya (np. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”: 

https://zaq2.pl/video/kipqz ); 

3. Rodzinnie coś ugotujcie, upieczcie, zróbcie sałatkę, a później wspólnie 

usiądźcie do stołu i cieszcie się swoim towarzystwem przy stole (przepis na 

ciasteczka owsiane: https: https://www.youtube.com/watch?v=lsGSCkLKX98 ) 

4. Posłuchajcie dobrej muzyki. I nie musi to być disco polo. Uwierzcie, że muzyka 

klasyczna jest piękna i fascynująca, a najlepiej zacznijcie jej słuchać. Oto kilka 

moich propozycji: https://www.youtube.com/watch?v=qBP5Qyxowug ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv40mcAM1ZA&list=PL1578ABDEF6918C65 ; 

https://www.youtube.com/watch?v=Nnuq9PXbywA , 

https://www.youtube.com/watch?v=XH6ZWV5QspA 

5. Wymalujcie wspólnie obrazek, bawcie się przy tym dobrze ☺ 

A może sami macie jakieś ciekawe pomysły i propozycje? 
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