
Wtorek 16.06.2020 

1. „Wspominamy” – zabawa słownikowa. Pomyślcie i dokończcie 

zdania; 

- „W przedszkolu lubiłem, gdy……” 

- „W przedszkolu nie lubiłem, gdy…” 

- „W przedszkolu czułem…..” 

2. Słuchanie wiersza „Na wakacje ruszać czas”. 
 
Za dni kilka –o tej porze 
będę witać polskie morze. 
Bo najbardziej mi się marzy 
żeby bawić się na plaży. 
  
A ja chciałbym dotknąć chmury 
i dlatego jadę w góry. 
Razem z mamą, razem z tatą 
w górach lubię spędzać lato. 
  
Ja na morze nie mam czasu. 
Wolę jechać het- do lasu. 
I tam z dziadkiem zbierać grzyby 
albo w rzece łowić ryby. 
  
Dla mnie to najlepsza pora 
żeby wskoczyć do jeziora. 
Nie chcę w upał chodzić w góry. 
Wolę jechać na Mazury. 
  
Morze, góry, las i rzeka; 
Wszystko to już na nas czeka. 
Bo zaczęło się już lato 
Jedźmy mamo, jedźmy tato. 
  
B. Szelągowska 
 
Rozmowa na temat treści wiersza: 
- Gdzie dzieci z wiersza pojechały na wakacje? 
- Co planowały robić? 
- Gdzie Wy wybieracie się na wakacje? 
 

3. Co zabieramy na wakacje? – podpisywanie przedmiotów po 
sladzie praca w PiL 78. 



4. Osłuchanie z piosenką. Zabawa ruchowa- taniec dowolny. 
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

 
 
 
 
Teraz ciekawostki dla rodziców. Wiadomości mogą okazać się 
przydatne. 
 

 

Co zabrać na wakacje? 

Naszą listę rzeczy na wakacje podzieliliśmy na kilka kategorii. Choć na wiele 
wyjazdów potrzebne będą te same rzeczy, co innego dorzucimy na wyjazd w góry, 
co innego nad morze, a jeszcze co innego wtedy, gdy zabieramy ze sobą dzieci. 

Zaczynamy więc od najważniejszego! 

1. Dokumenty, które trzeba zabrać na wakacje 

1. Dowód – wystarczy do przekroczenia granic większości państw 

europejskich. 

2. Paszport – nawet jeśli udajesz się do krajów Unii Europejskiej, dobrze jest 

go mieć ze sobą. Może najdzie Cię ochota odwiedzić pobliskie państwo, 

które nie należy do Unii? 

3. Prawo jazdy – jeśli na wakacje jedziemy samochodem lub gdy 

zamierzamy takowy wypożyczyć już na miejscu. 

4. Ubezpieczenie turystyczne – w końcu podczas wakacji może się 

przydarzyć coś nieplanowanego… 

5. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)  

! 

2. Pieniądze – walutę lokalną jak i walutę wymienną 



1. Lokalna waluta – lepiej zaopatrzyć się w nią wcześniej – na miejscu może 

być problem z wymianą lub też kurs wymiany okaże się dla nas 

niekorzystny, 

2. Waluta wymienialna – mamy tu na myśli dolary lub euro, które jest 

honorowane w większości krajów i łatwo je wymienić bądź nimi zapłacić, 

3. Karta płatnicza – jeśli wiemy, że się przyda w danym kraju! Warto 

sprawdzić wcześniej czy nasza karta pozwala płacić i wypłacać pieniądze 

w danym kraju. 

3. Kosmetyki 

1. Szczoteczka i pasta do zębów, 

2. Żel pod prysznic, 

3. Szampon, 

4. Dezodorant, 

5. Pomadka ochronna do ust, 

Jeśli wybieramy się nad morze lub nad jezioro to warto pomyśleć o tym aby 
spakować i wziąć ze sobą kosmetyki do opalania: 

1. Emulsja do opalania, 

2. Balsam po opalaniu, 

3. Krem do twarzy, 

4. Preparat na poparzenia słoneczne 

Jeśli natomiast jedziemy na wakacje z dziećmi to warto spakować ze sobą: 

1. Chusteczki odświeżające, 

2. Żel do dezynfekcji rąk, 

3. C

hustecz

ki 

higienic

zne. 

 

 



 

 

 

4. Ubrania i rzeczy, które warto zabrać na wakacje 

1. Koszulki z krótkimi rękawami, 

2. Bluzki z długimi rękawami, 

3. Koszulki na ramiączkach, 

4. Krótkie spodenki, 

5. Długie spodnie, 

6. Ciepła bluza, 

7. Kurtka przeciwdeszczowa, 

8. Piżama, 

9. Bielizna. 

5. Buty 

1. Sandały, 

2. Klapki, 

3. Buty sportowe, 

4. Buty do chodzenia w wodzie – zwłaszcza na wyjazd do Chorwacji – na 

wielu z plaż w Chorwacji znajdziemy kamieniste dno. 

5. Buty do chodzenia po górach – jeśli na wakacje wybierasz się w góry to 

dobre buty do pochodzenia po górach będą niezastąpione. 

Poniżej lista rzeczy, które warto spakować i zabrać nad morze i plażę: 



Co zabrać nad morze – Jedziesz na wakacje nad morze z dzieckiem? Zobacz co spakować i 

zabrać nad morze! 

6. Co zabrać nad morze? 

1. Kostium kąpielowy (kąpielówki), 

2. Ręcznik plażowy, 

3. Torba na plażę, 

4. Nakrycie głowy chroniące przed słońcem, 

5. Okulary przeciwsłoneczne, 

6. Kosmetyki z filtrem UV. 

7. Namiot na plażę z filtrem UV – jeśli wybieracie się na wakacje z dziećmi lub 

jeśli po prostu przeszkadza Wam wiatr i piasek na plaży, 

 

 

 

 

 

A tutaj lista rzeczy, które warto spakować na wycieczkę w góry: 



 

7. Co zabrać w góry? 

1. Mały plecak, 

2. Buty trekkingowe, 

3. Termos – na wycieczki zimą lub jesienią, 

4. Koc termiczny (jak wyżej), 

5. Mapa lub GPS, 

6. Okulary przeciwsłoneczne, 

7. Nakrycie głowy. 

8. Co zabrać na wakacje z dzieckiem? 

1. Na wyjazd za granicę trzeba zabrać paszport lub dowód dla dziecka, bez 

względu na jego wiek, 

2. W zależności od wieku naszej pociechy: zabawki do piasku, kolorowanki, 

książeczki, 

3. Nocnik, 

4. Łóżeczko turystyczne – jeśli jest taka potrzeba i możliwość, 

5. Gry – dla starszych dzieci, żeby nie nudziły się podczas podróży. 

9. Apteczka na wakacje 



1. Leki przyjmowane stale – tu warto zadbać wcześniej o recepty i ich 

wykupienie, 

2. Leki przeciwbólowe, 

3. Leki stosowane w przeziębieniu, 

4. Leki przeciwko biegunce, 

5. Wapno – na uczulenia, 

6. Środki przeciwalergiczne kupowane bez recepty, 

7. Plastry z opatrunkiem, 

8. Żel na ukąszenia owadów, 

9. Maść z antybiotykiem na skaleczenie i obtarcia. 

10. Elektronika 

1. Ładowarka do telefonu (lub ładowarka solarna jako alternatywa), 

2. Słuchawki, 

3. Aparat fotograficzny wraz z zapasowymi bateriami, 

4. Przejściówka do kontaktu – w razie potrzeby. 

5. Nawigacja turystyczna – jeśli wybierasz się w góry lub planujesz samotne 

wędrówki. 

6. Trymer do bikini 

11. Dodatkowe akcesoria, które mogą okazać się 

przydatne 

1. Mini zestaw do szycia, 

2. Maszynka do golenia, 

3. Zestaw do paznokci, 

4. Coś do czytania – lekka lektura lub taka, na którą nigdy nie masz czasu, a 

koniecznie chcesz przeczytać, 

5. Woreczki do brudnej bielizny – zawsze ich brakuje! 

6. Ręcznik – na wszelki wypadek, nawet jeśli w hotelu mają być ręczniki na 

wyposażeniu. 

O czym trzeba pamiętać podczas pakowania się na 

wakacje? 



• Dopchnięta kolanem walizka? A co będzie, jeśli kupisz pamiątki z podróży? 

Musisz mieć w niej miejsce! 

• Podróże samolotem rządzą się swoimi prawami. Każda linia lotnicza ma 

nieco inne wymogi dotyczące wymiarów i wagi bagaży, jakie można ze 

sobą zabrać i trzeba koniecznie je sprawdzić, jeszcze zanim zaczniemy się 

pakować. 

• Do samolotu nie wolno wnosić ostrych przedmiotów ani pojemników 

zawierających więcej niż 100 ml płynów (dotyczy to również wody! Kupisz 

ją po przejściu przez odprawę). 

 


