
Poniedziałek 08.06. 2020r – Piątek 12.06.2020r 

 TEMAT TYGODNIA : Wakacyjne podróże 

 

 

1. Rozmowa na temat minionych wakacji 

Przypomnijcie sobie rożne miejsca które zwiedziliście w czasie minionych  wakacji. Jeśli nie 

pamiętacie zapytajcie Rodziców Porozmawiajcie na ten temat, może coś wam głęboko 

zapadło w pamięć i warto do tego wrócić, np: poznanie nowego kolegi, koleżanki, 

odwiedzenia wyjątkowego miejsca  itp. 

 

2. Wiersz “Marzenia” 

                  



 

Wysłuchaj wiersza i spróbuj odpowiedzieć na pytanie dotyczące treści wiersza.  

 

Od samego rana, myśl w mej głowie taka, 

Żeby zwiedzić, żeby zwiedzić kawał świata. 

Najpierw zmoczyć nogi w morzu słonym, 

Złączyć swoje dłonie, nabrać trochę wody. 

W górach spotkać zwierza, niedźwiedzia burego. 

Jak wspina się po skałach, szuka miejsca swego. 

Na chwilkę wejść do lasu, słuchać szumu, śpiewu ptaków 

Takie w głowie mojej, myśli przebiegają, 

Takie są marzenia, radość w sercu dają. 

 

 Opowiedz jakie marzenia opisane są w wierszu?  

 Może dla kogoś z was, ten wiersz będzie inspiracją do namalowanie pracy plastycznej, pt: 

“Gdzie chciałbym pojechać na wakacje?”Do wykonania tej pracy należy przygotować karton 

A4, kredki, farby plakatowe, pędzel, papier kolorowy, watę, itp. (można np: chmurki wykleić 

watą, z kolorowego papieru wyciąć statek, namalować fale morskie, pomysł należy do was) 

Powodzenia. Miłej pracy. 

 

3. Aktywność ruchowa 

 

                       Poćwicz z Rodzicami lub Rodzeństwem 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=RDk2hBMkZuvP8&start_radi

o=1&t=0 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=RDk2hBMkZuvP8&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=RDk2hBMkZuvP8&start_radio=1&t=0


4. A  teraz posłuchaj opowiadania Wakacyjne podróże- Małgorzaty Strękowskiej- Zaremby. 

              Wysłuchaj dokładnie i odpowiedz na pytania. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FOZ47IVYLA0 

 

 - Co Olek , Ada i tata planowali z samego rana? 

- Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie? 

- Jakie kontynenty były widoczne na globusie? 

- Co wskazywał palec Olka, Ady, a co Taty? 

- Gdzie chciała pojechać  mama? 

 

5. Wysłuchaj piosenki „Niech żyją wakacje” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY&feature=youtu.be 
 

 
 
 
Poniżej znajdziesz słowa piosenki  
 

Niech żyją wakacje 

Niech żyje pole, las 

I niebo i słońce 

Wolny swobodny czas. 

  

Gorące złote słońce 

na czarno nas opali 

w przejrzystej bystrej rzece 

będziemy się kąpali. 

  

Niech żyją wakacje 

Niech żyje pole, las 

https://www.youtube.com/watch?v=FOZ47IVYLA0
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY&feature=youtu.be


I niebo i słońce 

Wolny swobodny czas. 

  

Pojedzie z nami piłka 

i pajac i skakanka, 

będziemy się bawili 

od samiutkiego ranka. 

  

Niech żyją wakacje 

Niech żyje pole, las 

I niebo i słońce 

Wolny swobodny czas 

 

 Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 
- O czym jest ta piosenka? 
- Jak można spędzać czas na wakacjach? 
- Dokąd można wyjeżdżać na wakacje? 
- Czy ta piosenka jest wesoła, czy smutna? Dlaczego? 
 
 

6. Aktywność matematyczna 

 

1)  matematyczne zagadki 

 Rodzic odczytuje zagadkę, dziecko odpowiada 

 Jak nazywa się duży palec u dłoni? 

 Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła? 

 Którą dłoń podajemy na powitanie? 

 Ile palców u obu dłoni ma człowiek? 

 Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6 

 Która z tych liczb jest większa 5 czy 3? 

 Ile to jest razem 3 i 3 ? 

 
2) „Muszelki”. Potrzebnych będzie pięć muszelek różnej wielkości. Rodzic rozkłada kolejne 

muszelki, mówiąc, że pochodzą one znad morza. Prosi, aby dziecko opisało ich wygląd, a 

następnie ułożyło je od najmniejszej do największej. Dziecko liczy muszelki od prawej strony i 

od lewej strony.  stala, że bez względu na kierunek liczenia jest ich tyle samo.  

 

 

 



7. Wakacyjne Karty pracy dla chętnych dzieci  

 

 
 



 

 

Życzymy dobrej zabawy i samych słonecznych dni  Pozdrawiamy serdecznie 


