
 

 

PROJEKT ZAJĘĆ WAKACYJNYCH 

pod hasłem: 

    ,, Wakacje w kolorach tęczy” 

 

realizowany przez: 

PRZEDSZKOLE MAŁY NEWTONEK UL SIEMASZKI 32B, 

w okresie lipiec / sierpień 2022r. 

 

 CZAS TRWANIA PROJEKTU: lipiec-sierpień  

MIEJSCE REALIZACJI :Zajęcia odbywać się będą w pomieszczeniu 

PRZEDSZKOLA MAŁY NEWTONEK UL SIEMASZKI 32B ,w okresie 

lipiec/sierpień 2022r, na boisku przedszkolny,, placu zabaw, w terenie i podczas 

wyjazdów turystycznych.  



ADRESACI PROJEKTU: Odbiorcami programu będą dzieci 3-7 lat z Przedszkola 

Mały Newtonek w Krakowie. 

 Nie ma rzeczy nie zastąpionych, a jednak tęczy nikt nie wyręczy 

PROGRAM PROJEKTU WAKACYJNEGO 2022r.- w Przedszkolu Newtonek 

 I tydzień F JAK FIOLET pierwszy kolor tęczy kojarzony ze śliweczką .  

1lipiec -8 lipiec 2022 

*Słuchanie opowiadania Kolory tęczy, Wyróżnianie kolorów tęczy Malowanie 

palcami na szarym papierze Zajęcia komputerowe Zajęcia sportowe na świeżym 

powietrzu  

*Zabawa ruchowo- twórcza Przechodzenie na drugą stronę tęczy .Świat widziany 

przez różowe okulary - malowanie farbami witrażowymi .Układanie tęczy z 

kolorowych nakrętek. Rozwiązywanie zagadek związanych z kolorami. 

 *Zabawy z chustą  animacyjną. W co ten przedmiot może się zmienić? Tworzenie 

przekształceń  przedmiotów .Praca plastyczna Mokre na mokrym. Labirynty Gry 

komputerowe i stolikowe . 

 *Zabawa ruchowa .W kolorze tęczy -słuchanie opowiadań tęczowych. Gra w 

tenisa stołowego i Bilard .Co jest koloru fioletowego? - zajęcia plastyczne Gra 

terenowa 

 *Przedstawienie teatralne opowiadania ,,Historia tęczy ‘’.Wykonanie rekwizytów 

Zabawy ruchowe .Rozwiązywanie krzyżówek Układanie puzzli  

II tydzień NIEBIESKI otwarta przestrzeń, woda, morze, niebo.11lipca -

15lipca 2022 

* Zajęcia na placu zabaw .Rysowanie kredą  po chodniku .Gra w siatkówkę ę i piłkę 

nożną Wycieczka do parku obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. 

Zbieranie letnich skarbów i zakładanie zielnika 



* Praca plastyczno-techniczna techniczna z filcu Turniej Szachowy i Warcabowy. 

Gra w Boningtona, skakanki i gumę. Nauka piosenki o wakacjach Oglądanie filmu.  

* Dobre jedzenie - surówki i kanapki, tworzenie książki kucharskiej. Nauka 

poprawnego zachowania się przy stole i ułożenia zastawy obiadowej dla 

gości.Masa solna formowanie naczyń Gra w Eurobussines. Układanie z Klocków 

Lego  

* Masa papierowa - tworzenie makiety. Znaczenie wody w przyrodzie- plakat Gra 

w Remika słownego i matematycznego. Gry komputerowe Zajęcia taneczne- 

aerobik.  

*Co to jest niebo? - rozmowy Zajęcia komputerowe prezentacja Strzelanie 

rzutkami do tarczy. Samoloty orgiami Zabawy ruchowe i gry stolikowe. 

 

 III tydzień ZIELONY jak szczypiorek 18lipca -22lipca 2022 

 * Wszyscy w tym dniu przychodzą z elementem zielonym Konstruowanie 

latawców. Gra w Domino i Chińczyka Zabawa tropiąca Gdzie jest zielone Nauka 

wierszyka.  

*Malowanie twarzy Promyczkowe uszeregowanie wokół napisu Natura 

umieszczonego na słoneczku zgromadzonych na dywanie obrazków 

przestawiających elementy środowiska naturalnego: drzewa, kwiaty, rośliny, 

zwierzęta itp.; odłożenie ilustracji przedmiotów, które wyprodukował człowiek: 

zabawka, czapka, kredka itp; Zasady właściwego zachowania na jasnozielonych 

listkach i umieszcza je na sylwecie drzewa przypiętego na tablicy. Zabawy 

komputerowe. Zabawy z hula-hop 

 *Plastyczna zabawa badacza. Zielony świat (dzieci mieszając różne kolory 

dochodzą do uzyskania koloru zielonego poprzez połączenie koloru niebieskiego i 



żółtego, tworząc różne odcienie zieleni uzyskują efekty barwne podczas 

malowania przy muzyce Vivaldi ego)  

**Zabawy ze skakankami Improwizacje ruchowe przy muzyce Cztery pory roku 

wiosna pod hasłem Gdzie najchętniej wypoczywamy? dzieci według własnego 

pomysłu poruszają się w rytm muzyki nawiązując do eksponowanych przez 

nauczycielkę ilustracji łąki, lasu, parku, tak, aby ominąć rozłożone na dywanie 

sylwety kwiatów, grzybów, zwierząt oraz różne opakowania po słodyczach, w 

przerwie muzyki zbierają śmieci i wrzucają do przygotowanych pojemników; 

Układanie puzzli Układanie Klocków Lego  

 IV tydzień ŻÓŁTY- jak cytrynka 25lipca -29 lipca 2022r.  

*Zabawa z kopertami w każdej kopercie ciekawe zadanie do wykonania Gra w 

Piłkarzyki Zabawy na placu zabaw Czytanie bajki Rozwiązywanie łamigłówek  

* Przyniesienie żółtych owoców próbowanie ich Zajęcia techniczno plastyczne- 

wykonanie słoneczka z małych pudełeczek po jogurcie Zawody sportowe Zajęcia 

komputerowe Niebezpieczeństwa czekające na nas w sieci - prezentacja 

Rozwiązywanie żółtych zagadek  

* Słuchanie bajki o Żółtej kredce Zabawa przy melodii Kaczuchy Kalkowanie - 

zajęcia plastyczne Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami  

* Gra w Bilard Praca plastyczna- kolorowanie pastelami bezbarwnej kalki 

technicznej.( Każdy z was używając pasteli pokoloruje kalkę na różne kolory lub 

różne odcienie tego samego koloru, mogą to być plamy, kółka, kropeczki, linie, 

"mazaje," kreski. Ważne jest, aby cała kartka była zamalowana. A teraz proszę 

złożyć kartkę na pół i położyć ją na wskazanym stole. (Następuje złożenie prac na 

jednym stole.) Wychowawca zaprasowuje kalki żelazkiem w celu rozmycia 

kolorów. Kalki przyklejane są na kolorowe kartki xero) Rozwiązywanie zadań 

matematycznych .Spacer po okolicy. Zabawy ruchowe, gry stolikowe  



*Rozwiązanie zadań z języka polskiego. Budowanie zdania z poprawną wymową 

zdania. Zabawy z gazetami Zajęcia plastyczno techniczne- forma przestrzenna 

owoc Kwaśne słodkie rozróżnianie smaków Gra Twister  

 

 

V tydzień POMARAŃCZOWY- spontaniczne i zdecydowane podejście do życia 

1 sierpnia -5 sierpnia 2022r. 

 *Zajęcia fotograficzne Świat wokół mnie Oglądanie książek młodzieżowych 

Układanie puzzli Gra w piłkę nożna i siatkówkę Co symbolizuje kolor 

pomarańczowy? -burza mózgów, tworzenie koloru  

* Konkurs wiedzy ekologicznej Bądź dobrym ekologiem Surówka z marchewki - 

obserwacja tarcia marchewki, degustacja sałatki Marchewka forma przestrzenna 

z papieru kolorowego i bibuły Śpiewanie piosenek  

* Przestrzenna praca plastyczno- techniczna Zgniatanie- sposób na puste 

opakowanie Sok z pomarańczy degustacja Praca plastyczna wykonana ze skórek 

pomarańczy Gra Państwa miasta Gra w koszykówkę, turniej koszykowy  

**Smaczne owoce i warzywa - rozmowa nt. wartości odżywczych i zawartości w 

nich witamin Praca plastyczne wykonana z goździków- Wesołe warzywa i owoce 

Hokej, slalom z piłką  hokejową, rzuty piłki do celu. Gry komputerowe, zajęcia 

komputerowe praca z Internetem- wyszukiwanie ciekawostek i nowości. Zabawa 

Milionerzy. 

 VI tydzień CZERWONY kolor miłości 8sierpień-12 sierpień 2022r. 

 *Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Gra w kręgle Czarodziejski worek - 

zabawa Rozróżnianie wielkości duży mały, gruby chudy, kwaśny słodki, ciemny- 



jasny- ćwiczenia Praca plastyczno techniczna Czerwone jak serce wykonanie 

serca z tasiemki  

*Zabawa z krzesełkami Zajęcia komputerowe- w Programie Paint rysowanie 

Rozróżnianie zapachów- zabawa Czerwona czapka - zajęcia plastyczno techniczne  

* U kosmetyczki - wykonanie makijażu i malowanie paznokci na kolor czerwony 

Gra w tenisa stołowego i Piłkarzami  Zabawy z woreczkami Układanie puzzli i 

Klocków Lego Praca techniczna Kosze z kolorowymi kwiatami * U fryzjera 

tworzenie fryzur z dodatkami czerwonego wybór najpiękniejszej fryzury Zabawy 

z piaskiem - tworzenie obrazów z piasku zajęcia plastyczne Gry komputerowe i 

zajęcia z programem Microsoft PAINT (MS PAINT). Zabawa Jeden z dziesięciu   

*Malowanie farbami krajobrazów W innym ciele przygotowanie stroi zwierzątek 

razem z rodzicami i prezentacja ich na świetlicy- wybór najciekawszego stroju 

Gry i zabawy ruchowe Gry komputerowe Zajęcia plastyczne- wyklejanie plasteliną 

i dekorowanie płatkami czekoladowymi Wakacyjne muszle. 

VII tydzień Kolory lata 16-19 sierpnia ,29-31 sierpnia 2022 

* Poznanie i przypomnienie kolorów charakterystycznych dla lata kolory w palecie 

barw Tworzenie kolorów za pomocą ich mieszania Malowanie ilustracji do muzyki 

Gra w Boningtona Gry komputerowe i stolikowe Wtorek 

 * Wycinanie z gazet, tworzenie kolażu Lato, lato zostań z nami, zdobienie 

różnymi materiałami i wykonanie ramki z kukurydzy, fasolki czy pestek dyni 

*Nauka piosenki i wierszyka na pożegnanie wakacji i lata Gra w piłkę nożną, ż 

zabawy z piłką Gry i zabawy  

* Organizacja zbiórki baterii, nakrętek i makulatury Wyklejanie z bibuły prac 

związanych  z latem, zdobienie materiałami ekologicznymi, suchymi kwiatami, Gra 

w piłkę koszykową Rzut do celu - rzuty piłką do kosza Słuchanie i śpiewanie 

piosenek  



 Wykonanie gazetki podsumowującej wakacje Wykonanie albumu dzieci 

uczęszczających do przedszkola w czasie tegorocznych wakacji zajęcia 

plastyczne Gra w piłkę siatkówkę. Wykreślanie  labirynty, krzyżówki, gry 

komputerowe i stolikowe. 

 *Ognisko na zakończenie wakacji Przypomnienie zasad bezpiecznej drogi do 

szkoły Zajęcia z dequpage i ze sznurka ozdabianie butelek na wazony  

 *Podsumowanie wakacji Zajęcia plastyczne Co najbardziej podobało mi się przez 

wakacje i komputerowe Zajęcia na świeżym powietrzu Zabawy na placu zabaw  

VIII TYDZIEŃ– PRZERWA TECHNICZNA W PRZEDSZKOLU -

(PRZEDSZKOLE ZAMKNIETE)   22SIERPNIA -26 SIERPNIA 2022R 


