
Witajcie Kochani po długim weekendzie.  Mam nadzieję, że wypoczęliście i każdy z Was miło  

i aktywnie spędził czas. Przed nami dalsza część materiału  WAKACYJNE PODRÓŻE CZ.2  

 

 

 

Aktywność poznawcza 

Obejrzyjcie prezentację „Bezpieczne wakacje” oraz posłuchajcie piosenki Zozi-bezpieczne wakacje 

https://view.genial.ly/5ed91f0fdbbb930d03ea6da9/interactive-content-bezpieczne-

wakacje?fbclid=IwAR3GQTkDneLNecE61imylk2toptxTih5xAZuqNnMY_eWApjxtsAsXvxNONY 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5ed91f0fdbbb930d03ea6da9/interactive-content-bezpieczne-wakacje?fbclid=IwAR3GQTkDneLNecE61imylk2toptxTih5xAZuqNnMY_eWApjxtsAsXvxNONY
https://view.genial.ly/5ed91f0fdbbb930d03ea6da9/interactive-content-bezpieczne-wakacje?fbclid=IwAR3GQTkDneLNecE61imylk2toptxTih5xAZuqNnMY_eWApjxtsAsXvxNONY


Bezpieczne wakacje w górach-porozmawiajcie o treści wiersza poniżej. 

Numery alarmowe obowiązujące w górach:  

RATOWNICTWO GÓRSKIE : 985 lub 601 100 300 

 

 

 

 

Aktywność plastyczna 

Spróbujcie stworzyć górski krajobraz z trójkątów wyciętych z gazet oraz zielonego papieru.  

Inspiracje znajdziesz na blogu www.kolorowamama.blogspot.com 

https://karolowamama.blogspot.com/2018/07/gorski-krajobraz.html 

 

https://karolowamama.blogspot.com/2018/07/gorski-krajobraz.html


LETNIA TĘCZA  

Aktywność poznawcza  

 

Posłuchajcie bajki  pt „Gdzie jest tęcza” 

 Czy wszyscy widzieli tęczę? Ten, kto widział tęczę ma wielkie szczęście, bo niełatwo jest 

ją zobaczyć. Do tych szczęściarzy należała również mała dziewczynka o imieniu Ewelinka. 

Udało się jej zaobserwować tęczę, gdy razem z mamą wybrała się na wycieczkę 

rowerową po parku. Najpierw rozpadał się deszcz i trzeba było szukać schronienia pod 

dużym parasolem. Po chwili jednak przestał i zza chmur śmiało wyjrzało słońce. Można 

było kontynuować wyprawę. Wtedy właśnie na niebie ukazała się kolorowa tęcza. Ewelina 

widziała tęczę po raz pierwszy w życiu, zrobiła więc na niej duże wrażenie. 

- Mamo, mamo, spójrz jakie piękne kolory, jakby ktoś po niebie rozlał farby! - 

wykrzykiwała Ewelina wskazując ręką na barwne łuki. 

- To jest tęcza. Bardzo ładna tęcza. Nie zawsze zdarza się taką zobaczyć, mamy 

prawdziwe szczęście – wyjaśniła mama dodając - szkoda, że będzie widoczna tylko 

chwilę. 

Ewelina przypomniała sobie, że przecież widziała już tęczę na obrazku. Raz nawet sama 

ją namalowała. Koniecznie chciała wypróbować swoje nowe kredki, a malowanie tęczy 

doskonale się do tego nadawało. Widząc prawdziwą tęczę dziewczynka była zaskoczona 

jej wielkością. Nie rozumiała również, dlaczego mama twierdziła, że będzie widoczna 

tylko chwilę. 

- Jak długo tutaj będzie i co się z nią później stanie? 

- Tęcza zwykle jest widoczna przez kilka minut, a potem znika – wyjaśniła mama. 

- W takim razie musimy się pośpieszyć – ponaglała Ewelina. – Musimy szybko dojść tam, 

gdzie zaczyna się tęcza. Jak tam dojdziemy, będziemy mogły na nią wejść, na samą 

górę. 

- Na tęczę nie można wejść – wyjaśniła mama. 

- Ależ można. Sama widziałam taki obrazek, na którym była tęcza, po której spacerowały 



sobie dzieci – stwierdziła dziewczynka. 

- To było na obrazku, ale w rzeczywistości nikomu nie udało się wejść na tęczę. Nikomu 

nie udało się nawet dojść do miejsca, w którym styka się z ziemią – dalej wyjaśniła 

mama. 

- Ale nam się uda. Musimy się tylko pośpieszyć. Poza tym mamy rowery, będziemy 

szybsze od innych. 

Mama z Eweliną wsiadły na rowery i pojechały w kierunku tęczy. Dziewczynka jechała 

pierwsza. Trudno ją był dogonić. Po chwili jednak wyraźnie zwolniła. Nie zrobiła tego z 

powodu zmęczenia, ale dlatego, że już nie było widać tęczy. Jej zniknięcie zasmuciło 

Ewelinę. 

- O! A gdzie jest tęcza, jak ją teraz dogonimy? 

- Nie wiem –odpowiedział mama, widząc jednak smutną minę dziewczynki dodała – być 

może tęcza schowała się przed nami za drzewami. 

Dziewczynce spodobała się ta odpowiedź i sama również zaczęła wymyślać, cóż takiego 

mogłoby stać się z tęczą. 

- A może ktoś zwinął tęczę i schował do worka. A w domu zrobi z niej duże, kolorowe 

lizaki. 

Tym razem mamie spodobał się pomysł w wymyślanie, co mogłoby stać się z tęczą i 

chętnie przyłączyła się do zabawy. 

- A może tęcza się potknęła i upadła na ziemię. Teraz wije się po niej jak rzeka 

wypełniona kolorowymi strugami wody. 

- A może tęcza zrobiła sobie przerwę na obiadek. Siedzi sobie przy stoliku i zajada 

kolorowe kredki, jak się znowu pojawi to będzie jeszcze bardziej kolorowa – kolejny 

pomysł dorzuciła Ewelina. 

- A może o tęczę zaczepił jakiś samolot i pociągnął ją za sobą wysoko do chmurek. One 

są takie białe, przyda się im taka kolorowa odmiana – zaproponowała mama. 

- A może na tęczę spadł deszcz i zmył jej kolory. Teraz zostały po niej tylko kolorowe 

kałuże – zaproponowała Ewelina. 

- A może tęczę zabrali robotnicy budowlani. Postawią ją na rzece i zrobią z niej most. 

Może kiedyś uda się nam go odnaleźć i przejdziemy po nim naszymi rowerami. 

Mama z Eweliną długo jeszcze wymyślały różne przykłady, gdzie może być tęcza. A wy 

drogie dzieci, jak myślicie, co mogło się stać z tęczą? 

 

Porozmawiajcie nt treści opowiadania: 

-Gdzie Ewelinka widziała tęczę? 

-Kiedy pojawiła się tęcza w parku? 

-Co chciała zrobić dziewczynka? 

-Co stało się z tęczą? 

-Jakie pomysły  miała mama i Ewelinka? 

Aktywność muzyczna 

Piosenka „Tęcza,tęcza cza,cza,cza” 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

Aktywność plastyczna 

„Tęcza” -poniżej inspiracje 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


 

https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM 

lub 

https://kreatywnadzungla.pl/2016/04/niezwykla-tecza.html

 

Obejrzyj film edukacyjny „Jak słoneczko z chmurką tęczę wyczarowały”. 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw 

Aktywność matematyczna 

Kodowanie Tęcza 

https://www.coloringsquared.com/worksheet/rainbow-color-counting/ 

https://www.youtube.com/watch?v=fOVx0T-f-zM
https://kreatywnadzungla.pl/2016/04/niezwykla-tecza.html
https://kreatywnadzungla.pl/2016/04/niezwykla-tecza.html
https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw
https://www.coloringsquared.com/worksheet/rainbow-color-counting/


 

WAKACJE NAD MORZEM  

Aktywność poznawcza 

Obejrzyj film edukacyjny „ Bezpieczne wakacje nad morzem” 

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

ndYWcThA&feature=share&fbclid=IwAR1LLuyPFooupGXB31oIsjAHC1qeSdIOgv3W8_vmHrCKK0w2MF

mImOgC-9E 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&feature=share&fbclid=IwAR1LLuyPFooupGXB31oIsjAHC1qeSdIOgv3W8_vmHrCKK0w2MFmImOgC-9E
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&feature=share&fbclid=IwAR1LLuyPFooupGXB31oIsjAHC1qeSdIOgv3W8_vmHrCKK0w2MFmImOgC-9E
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA&feature=share&fbclid=IwAR1LLuyPFooupGXB31oIsjAHC1qeSdIOgv3W8_vmHrCKK0w2MFmImOgC-9E


Zabawa dydaktyczna ”Co zabiorę nad morze” 

Jakie rzeczy spakowałam nad morze dlaczego, będą mi one potrzebne?(Dziecko wybiera 

zgromadzone przez rodzica przedmioty i uzasadnia dlaczego?) 

(okulary, czapka z daszkiem, woda mineralna, krem z filtrem, koło do pływania, wiaderko 

itp.). 

Aktywność muzyczna 

Posłuchajcie piosenki  „Płyną  po wodzie statki” 

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s 

Posłuchaj szumu morskich fal 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI 

Zabawa- klaskanka „Szumi morze, szumią fale” (Muzykącik) 

Szumi morze, szumia fale  

Nad falami mewa lata, 

Nad falami mewa lata 

Ryby z wody łapie. 

https://www.facebook.com/100568981336495/videos/260470415233497 

Gra interaktywna „Na plaży” (Ja nauczycielka) 

https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f 

OWOCE LATA 

Aktywność poznawcza 

Zabawa dydaktyczna „Owocowe smaki” 

Przygotuj owoce np.truskawka, czereśni , banan, kiwi, jabłko. Dziecko z zasłoniętymi chustką lub 

szalikiem oczami próbuje rozpoznać za pomocą zmysłu smaku owoce. 

 

Aktywność plastyczna 

„Owocowe stemple”     

Przygotuj połówki owoców: cytryna, pomarańcza, truskawka, kiwi, plaster  ananasa. 

Pomaluj owoce grubo farbami i wykonaj owocowe stemple na kartce papieru. Miłej zabawy  

https://www.youtube.com/watch?v=baxb0XVBX8s
https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI
https://www.facebook.com/100568981336495/videos/260470415233497
https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f


 

Aktywność matematyczna 

Układanka logiczna 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/przekadanka-logiczna-dla-maych-i-duzyc/ 

LATO  

Aktywność poznawcza 

Wiersz “Przyjście lata” J. Brzechwa 

 I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

Kret skrzywił się ponuro: 

– Przyjedzie pewnie furą. 

Jeż się najeżył srodze: 

– Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął: – Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: – Wiem coś o tym. 

Przyleci samolotem. 

– Skąd znowu – rzekła sroka – 

Nie spuszczam z niego oka 

I w zeszłym roku, w maju, 

Widziałam je w tramwaju. 

– Nieprawda! Lato zwykle 

Przyjeżdża motocyklem! 

– A ja wam to dowiodę, 

Że właśnie samochodem. 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/przekadanka-logiczna-dla-maych-i-duzyc/


– Nieprawda, bo w karecie! 

– W karecie? Cóż pan plecie? 

– Oświadczyć mogę krótko, 

Przypłynie własną łódką. 

A lato przyszło pieszo – 

Już łąki nim się cieszą 

Porozmawiajcie nt treści wiersza: 

-O co kłóciły się zwierzęta w wierszu? 

-Jakie pojazdy zapamiętaliście ? 

-Czym przybyło Lato? 

-Po czym poznajemy, że już przyszło lato? 

Aktywność muzyczna  

Posłuchajcie piosenki -zabawa z Panem Miłoszem „Maszynista zuch” 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

Utrwalcie piosenkę „Rodzinna wycieczka” 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


Poniżej letnie kolorowanki do pobrania 

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/lato-

kolorowanki.html?fbclid=IwAR0wWtuGJ3JdWl1xsJkyNtL_jDyJ0wS7eulQ-yLuOdddlayYA7LONwlLhJM 

 

Na zakończenie przedwakacyjnego tygodnia wspólnie z Rodzicami zróbcie smaczną , letnia sałatkę 

owocową .Możecie się pochwalić swoim owocowym przepisem.  

 

 

 

 

https://www.janauczycielka.blog/2020/06/lato-kolorowanki.html?fbclid=IwAR0wWtuGJ3JdWl1xsJkyNtL_jDyJ0wS7eulQ-yLuOdddlayYA7LONwlLhJM
https://www.janauczycielka.blog/2020/06/lato-kolorowanki.html?fbclid=IwAR0wWtuGJ3JdWl1xsJkyNtL_jDyJ0wS7eulQ-yLuOdddlayYA7LONwlLhJM

