
Poniedziałek 22.06.2020 

Temat tygodnia: WAKACJE TUŻ, TUŻ.  

Temat dnia: Wakacyjne wędrówki. 

 

 

Dzień dobry! 

 Zaczynamy nowy tydzień. W zeszłym tygodniu przybliżyliśmy sobie 

temat lata. A w tym, ostatnim tygodniu przedszkola, będziemy mówić o 

wakacjach. Te ostatnie miesiące nie były łatwe dla Was i dla nas. Nasze 

spotkania wyglądały inaczej niż zwykle, ale mam nadzieję, że wakacje będą 

wyglądać tak jak zawsze; a po nich, we wrześniu, wrócimy już wszyscy do 

przedszkola. ☺  

Zatem- bierzemy się do pracy.  

Zaczynamy kolejny tydzień naszej pracy. 

 

1. Zabawa słuchowa „Ile dźwięków słyszysz?” 

Kochani dziś zaczniemy od zabawy, do której potrzebny nam będzie 

zmysł słuchu czyli…. nasze uszy oraz umiejętność liczenia. 

Rodzic za stołem lub jakimś parawanem/ zasłoną uderza w garnek/ miskę 

lub po prostu klaszcze dowolną liczbę uderzeń w zakresie 10. Zadaniem 

dziecka będzie policzyć i powiedzieć poprawną odpowiedź. (Dziecko 

może wziąć odpowiednią ilość kredek, klocków…) po poprawnej 

odpowiedzi    następuje zmiana ról.  

2. Zabawa skojarzeniowa „Co kojarzy Ci się z wakacjami?” 

Zacznijmy od zabawy w skojarzenia, odpowiedzcie proszę na pytanie – 

Co kojarzy Ci się z wakacjami?  

  

3. Wiersz D. Gellner „Z wizytą u babci” 

Wysłuchajcie proszę poniższego wiersza i odpowiedzcie na pytania.  



 

Pojedziemy, pojedziemy  

do babci, 

A gdzie mieszka babcia? 

A na wsi.  

Pod zielonym lasem, 

Przy zielonej drodze, 

Tam, gdzie stoi na przystanku 

Słup na jednej nodze. 

Pojedziemy pekaesem 

Gładką drogą szybko, 

Pola, łąki i strumyki 

Migną nam za szybką.  

Już pod domem pobielonym 

Stoi nasza babcia, 

W miękkiej chustce na ramionach 

I wygodnych kapciach. 

„Chodźcie szybko,  

Odpocznijcie, 

Bo podróż daleka… 

Zaraz Wam przyniosę w dzbanku 

Świeżutkiego mleka”. 

Zapachniało 

Świeżym mlekiem. 

Już jesteśmy na wsi. 

Nigdzie nam  

Nie będzie lepiej 

Niż u naszej babci. 



Rozmowa na temat wiersza: 

- Kochani pomyślcie jak ukazana jest w tym wierszu wieś. Czy jest tu ładnie czy 

brzydko? Czy polska wieś podoba się Wam? 

- Jak myślicie, czy na wsi można wypocząć? Wytłumaczcie dlaczego tak/ nie.  

 

W wierszu wystąpiły wyrazy, których znaczenia możecie nie znać.  

Przy wierszu wstawiłam Wam zdjęcia, tych słów, których nie rozumiecie.. 

Pojedziemy PEKAESEM- czyli pojedziemy autokarem.  

Bielony dom- czyli dom pomalowany na biało wapnem. Teraz już się tak nie 

robi. Tak domy malowali Wasi dziadkowie lub nawet pradziadkowie. 

4. Zabawa „Potrafimy przekonywać” 

Spróbujcie przekonać rodziców- dlaczego warto jechać na wakacje na wieś. 

5. Zabawa „Co zobaczymy na wsi” 

Wstawię Wam kilka zdjęć, a Waszym zadaniem jest wskazać palcem 

zdjęcie, które kojarzy Ci się  ze wsią. 
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Na pewno świetnie sobie poradziliście, jak zawsze zresztą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Zabawa- „Z jakim miejscem kojarzą Ci się obrazki?” 

Popatrzcie na rysunki i powiedzcie z czym Wam się one kojarzą. 

1) 

 

 

Tak te zdjęcia kojarzą się z lasem. 

 



2)  

 

Te obrazki to zdjęcia znad morza czyli kojarzą nam się  z morzem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3)  

 

 

Tak te przedmioty przeniosły nas w góry. ☺ 

 



4) 

 

Teraz przenieśliśmy się na wieś. 

 



5) 

 

A te zdjęcia przeniosły nas na łąkę. 

 

Z tych wszystkich miejsc (morze, góry, łąka, wieś, las) wybierzcie miejsce, 

które najbardziej Wam się podoba i powiedzcie, dlaczego. Poszukajcie w 

książkach, które macie w domu, innych zdjęć z tych 5 miejsc.  

7. Praca plastyczna Moje miejsce na wakacje- wydzieranka. 

Wykonajcie proszę obrazek  przedstawiającego miejsce, w którym 

chcielibyście spędzić wakacje. Wydzierajcie różne kształty z kolorowego 

papieru, przyklejcie na kartkę w dowolnym kolorze i dorysujcie brakujące 

elementy kredkami/ pisakami.  

 

 

 



8. Matematyczne karty pracy dla chętnych 

9.  

 



 



 

 

To już koniec na dziś. Do zobaczenia jutro. 

Pozdrawiam, 

Pani Ania ☺  

 

 


