
PONIEDZIAŁEK  15.06. 

1.Drodzy Piraci !  

Dzisiejszy dzieo rozpoczniemy od rozgrzewki: 

Zumba kids "Toca-toca" 
https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A 

2.Zakreśl cztery elementy, które są na obu ilustracjach a potem skreśl tyle ryb ile wskazuje 

cyfra. Ile ryb pozostało w każdej ławicy? (karta  pracy) 

 

3. Poproś rodzica o przeczytanie bajki  H. Łochockiej „Jak to mały Elemelek w wielkim 

morzu brał kąpiele”: 

Jak to mały Elemelek  
w wielkim morzu brał kąpiele  

 
bajka wierszowana polska  

 
Wczesnym rankiem wstało słooce,  

wyzłociło morski piasek  
i na fale bryzgające  

zarzuciło srebrny pasek.  
 

Każda fala z białej piany  
ma falbankę koronkową. 

Szemrzą fale chórem zgranym 
piosnkę starą, a wciąż nową.  

 
Elemelek stał z walizką  

spoglądając na to wszystko.  
A, że bardzo był zdziwiony, 
więc rozstawił nóżki obie,  

kręcił łebkiem w różne strony 
i rozdziawiał krótki dziobek.  

 
Sam do siebie przy tym gadał:  

— Strasznie jest to morze duże!  
Deszcz tu wielki chyba padał 

ze trzy lata albo dłużej.  
Jak też ono szumi, śpiewa... 
Za tą plażą widzę drzewa,  

więc wynajmę pokój w listkach 
Niech zostanie tam walizka,  

a ja zaraz włożę nowy  
zgrabny kostium kąpielowy.  

 
Smukłe mewy z piórkiem białym 

spadły z szumem jak latawce  
i na falach się huśtały, 

jakby właśnie na huśtawce.  
 

Wróbel w modnym swym kostiumie 

https://www.youtube.com/watch?v=M75HIuLeC9A


pręży łapki tak jak umie,  
poprzez plażę mknie wytrwale 

i też skacze już na fale,  
aby ich spienione grzbiety 

pohuśtały go. - Oj, rety! 
Jak tu mokro! Ile piany! 

Kto tak pryska? - To bałwany!  
 

 
Bałwan duży z drugim, małym, 

Elemelka wnet porwały,  
zakręciły, zamoczyły. 

Taki prysznic nie jest miły 
dla małego wróbelaska.  

Więc zawołał: — Jeśli łaska, 
odsuo no się, mój bałwanie. 

Niech pan bałwan już przestanie  
i popłynie w inną stronę. 

Ach, ratunku, gwałtu! Tonę! 
 

Smukłe mewy z piórkiem białym 
usłyszały, podleciały  

i wróbelek rozkrzyczany 
wyłowiony został z piany.  

 
Na swych skrzydłach srebrnych, prostych, 

śmigłe mewy go uniosły 
i złożyły w dołku z piasku,  

gdzie zaprzestał wreszcie wrzasków.  
 

— Panie wróblu, jak to można? 
Trzeba z wolna i z ostrożna  

wchodzid w wodę, bo źle bywa, 
jeśli się nie umie pływad.  

Ucz się w płytkiej pływad wodzie;  
udzielamy lekcji co dzieo. 

 
Elemelek odrzekł skromnie:  

— Wdzięczny jestem wam ogromnie,  
śliczne mewy, lecz dziękuję, 
pewniej się na lądzie czuję.  

 

https://3.bp.blogspot.com/-0sDJ6AkT90o/XKNZExsg0lI/AAAAAAAAPWY/u9VgHcfGqAs5ep--V3uk9-DILOHkLvrowCLcBGAs/s1600/Elemelek+nad+morzem.PNG


Kąpiel w piasku dla wróbelka -  
to przyjemnośd bardzo wielka. 
Piasek grzeje, słonko świeci... 

ale skąd tu tyle dzieci?  
 

Spojrzą ptaki, a wokoło 
roześmiane stoi koło;  

w którąkolwiek spojrzysz stronę 
 — wszędzie nosy opalone.  

 
— Elemelku! Czy byd może? 
Przyjechałeś tu nad morze?  
Wynająłeś domek w lasku? 

Chodź się z nami bawid w piasku!  
 

My będziemy robid babki, 
ty — odciśniesz na nich łapki.  

Wiele czasu już nie mamy: 
tydzieo, dwa — i wyjeżdżamy... 

 
Rzecze ptaszek: — Macie rację. 
Wkrótce miną nam wakacje.  
Muszę czas ten wykorzystad, 

zwiedzid plażę, łódki, przystao,  
nad tę wodę frunąd wielką 

i pobawid się muszelką.  
 

Potem razem z wami wrócę.  
Przedszkolakom piórko rzucę  

i pozdrowię ich wesoło, 
a poskaczę też przed szkołą.  

W każdej klasie przez okienko 
zajrzę, stuknę w szybę cienką,  

skrzydłem dzieciom zatrzepoczę, 
słowo dwierknę im ochocze  

i pokręcę raźnie główką, 
by im pomóc przed klasówką.  

Teraz odpowiedz na  pytania: 
 

- Gdzie wybrał się Elemelek? 
 - Co przydarzyło się wróbelkowi? 
 - Kto pomógł wróbelkowi? 
 - Z kim bawił się Elemelek na plaży? 
 - W czym wolał się kąpad wróbelek: w wodzie czy w piasku?  
 
4. Historyjka obrazkowa   „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”. Ułóż 

obrazki wg kolejności zdarzeo, wpisz cyfry lub narysuj kropki.  (załącznik) 

 

5. Zapraszam na dwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu: „Dwiczenia na słoocu!” 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc 

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc


6.Warto poznad   zasady bezpieczeostwa  podczas wakacji nad morzem: 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 

 

WTOREK 16.06. 

1. Dzisiejszą wyprawę w góry rozpoczniemy od opowieści ruchowej „Wspinaczka”. 
 
(Rodzic czyta tekst a dziecko naśladuje ruchem czynności.) 
 „Pewnego dnia dzieci wybrały się w góry. Wszystkie bardzo się cieszyły (dzieci ukazują radośd: podskoki, 

uśmiechy na twarzy). Szły w szeregu (ustawiają się w szereg) bacznie obserwując, co dzieje się z prawej 

(patrzą w prawo) i lewej strony (patrzą w lewo). Doszły do podnóża góry i zaczęły wspinaczkę (naśladują 

wspinaczkę: unoszenie wysoko nóg z jednoczesnym ruchem rąk, które są w górze – zmiany na przemian). 

Ze szczytu roztaczały się piękne widoki (dzieci przykładają rękę do czoła i podziwiają). Kiedy schodziły 

zobaczyły małego zajączka, który kicał pomiędzy drzewami (naśladowanie skoków zająca). Niedaleko 

płynął strumyk, aby dostad się na drugą stronę musiały przeskakiwad po kamieniach (dzieci przeskakują z 

nogi na nogę). Dalej ścieżka była taka wąska, że mogły przejśd tylko pojedynczo (ustawiają się w szereg i 

idą). Kiedy zeszły w dół (marsz), były bardzo zmęczone, usiadły na polanie, aby odpocząd (dzieci siadają), 

a niektóre nawet się położyły (dzieci się kładą). to była fajna wycieczka w góry”.  

Ewa Kalinowska 

2.Znajdź na mapie Polski góry. Pora na „GARŚD CIEKAWOSTEK... o Tatrach” 
https://www.youtube.com/watch?v=CDMWFMoa1tQ 

3.„ Co należy wziąd na górską wyprawę?” – rozmowa na podstawie wiersza - zagadki 
Bożeny Szuchalskiej.  Rodzic czyta wiersz, po każdej zwrotce dziecko udziela odpowiedzi 
na pytanie zawarte w wierszu. 

 „Jutro w góry wyruszamy, 
 lecz co zabrad z sobą mamy? 

 Plecak, torbę czy walizkę?  
W co spakowad rzeczy wszystkie? 

 
 Słooce bardzo mocno świeci 

 niepotrzebne swetry przecież. 
 Czy wy ze mną się zgadzacie? 

 Czy też inne zdanie macie?  
 

W górach modnym byd należy, 
 suknia ładnie na mnie leży.  

Jeszcze szpilki zapakuję 
 i na szlak tak powędruję. 

 Czy się dobrze spakowałam?  
Czy też o czymś zapomniałam?” 

 

4.W górach także musimy pamiętad o zasadach bezpieczeostwa. Zapraszam na krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

5. „Pakujemy plecak wakacyjny” – obejrzyj ilustracje i odpowiedz na pytania(załączniki). 

https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y
https://www.youtube.com/watch?v=CDMWFMoa1tQ
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio


6.Pokoloruj kubki wg podanego kodu (załącznik). 

 

 

ŚRODA 17.06. 

1.Dziś wybieramy się nad jezioro. Musimy zadbad o naszą kondycję przed wyprawą. 
Proponuję rozgrzewkę na świeżym powietrzu: 
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

2.Pora na znaną wakacyjna piosenkę. Posłuchaj piosenki „Niech żyją wakacje” i naucz się 

jej na pamięd: 

 https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY 

3.„Przygoda Kotka”- poznamy magnes i jego właściwości na podstawie opowiadania Ewy 

Kalinowskiej. 

Pomoce: zabawka pluszowa kotka i pieska, samochód, magnesy, przedmioty metalowe: spinacze, gwoździe, szpilki, 

przedmioty niemetalowe: papier, gąbka, materiał, drewno, plastik, sznurek, wędka, miska z wodą, plansza z narysowaną 

rzeką, rybki, piasek, skarb – kartka z poleceniem, do której przyczepione są spinacze, statki. 

 

„Przygoda Kotka” – opowiadanie z wykorzystaniem rekwizytów – zabawek.  

„Pewnego razu Kotek wybrał się na ryby. Usiadł na brzegu jeziora, zarzucił wędkę. Siedział 

długo, ale rybek nie było widad. Jaszcze raz zarzucił wędkę do wody, ale żadnej rybki nie 

złapał. - Co to nie ma rybek w tym jeziorze?- pomyślał sobie Kotek - Chyba nie zjem dziś 

śniadania. Spróbuję jeszcze raz, teraz to na pewno… oj! Haczyk się zerwał. Co teraz 

będzie? Jestem bardzo głodny, co ja będę jadł? Zobaczył Pieska, jadącego samochodem. - 

Piesek w samochodzie ma różne rzeczy, więc może będzie mógł pomóc – powiedział 

Kotek.”  

- Powiedz, jaka przygoda przydarzyła się Kotkowi?   

Ciąg dalszy opowiadania: - „Kotku, pomogę ci - powiedział Piesek. Jechałem właśnie do 

przedszkola, do dzieci, pokazad im różne, ciekawe rzeczy. Ale skoro ty tak rozpaczasz, to 

najpierw pomogę tobie. Zaraz pokażę, co wiozę w samochodzie, może coś ci się przyda. - 

Widzisz, co to jest Kotku, znasz ten przedmiot?” 

Pokazujemy magnes i pytamy się : - Co to jest?  

Ciąg dalszy opowiadania: - Słyszysz, dzieci wiedzą, że to jest magnes. -  Co teraz można 

zrobid z tym magnesem? - Wyłowid haczyk. w jaki sposób? - Wrzucając magnes na sznurku 

do wody? - Skoro dzieci mówią, że haczyk wyłowimy magnesem, to sprawdźmy. Kotek 

strasznie się denerwuje. - Rzeczywiście, mam haczyk. to jest wspaniałe! - Popatrzcie 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8
https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


dzieci, bałem się zimnej wody, a tylko przyłożyłem magnes i mam haczyk. Teraz nie będę 

już głodny, bo zaraz zaczepię haczyk na wędkę i będę łowił rybki. na pewno coś złowię”. 

Ewa Kalinowska 

4.Pora na doświadczenia. Zaproś do zabawy rodzica, rodzeostwo, kolegę lub koleżankę. 

„Wędkarze” – zabawa badawcza dla dwójki dzieci. 
 Dzieci otrzymują wędki, na których na koocu znajduje się magnes.  
Na ziemi leży materiał imitujący jezioro, na nim leżą papierowe rybki, 6 z nich posiada 
metalowe spinacze, 3 rybki nie posiadają spinaczy. Dzieci łowią i liczą złowione rybki.   
Dlaczego nie można złowid pozostałych rybek? 
 
„Płyniemy łódką” – zabawa badawcza. 
 Do zabawy potrzebna są 2 plansze z narysowaną rzeką i statki zrobione z papieru ze 
spinaczami w środku. - Zanim wędkarz rozpocznie łowid ryby, musi dopłynąd na miejsce 
połowu. Wybieramy 2 dzieci, to będą wędkarze, których zadaniem będzie doprowadzenie 
łódki jak najszybciej do miejsca połowu. 
 
„Szukamy skarbu” – zabawa badawcza.  
- Wędkarze dopłynęli na miejsce i zobaczyli dwie góry z piasku. Pomyśleli, że na pewno na 
dnie tej góry znajduje się skarb. Ale nie zabrali ze sobą łopaty. Mieli przy sobie tylko 
magnes. - w jaki sposób można wydobyd ukryty skarb z ziemi? Wybieramy 2 dzieci. - 
Zobaczymy, któremu z was uda się wydostad, jako pierwszemu skarb z ziemi. Dzieci 
wydobywają skarb. Odczytanie polecenia: 
 
Treśd polecenia:  
„Podejdźcie do stolika i pogrupujcie przedmioty na te, które przyciągają magnes i te, które 
nie przyciągają magnesu”. 
 
Przydatne Informacje : 
 Rozróżniamy magnesy naturalne (magnetyty) i magnesy sztuczne. Magnetyty wydobywa się z ziemi, w 
Polsce nie występują. W praktyce w życiu używane są najczęściej magnesy sztuczne o różnych kształtach. 
Magnesy posiadają właściwości przyciągania, przytrzymywania metalu oraz odpychania. - do czego 
może nam się przydad magnes w domu lub w przedszkolu? (szafki kuchenne, lodówki, w odbiornikach 
radiowych i telewizyjnych, szachach, warcabach, układankach). 

 

5.„Idzie kotek” – zabawa rytmiczna i inscenizowana do wiersza B. Wrzesieo 

„Idzie kotek”  

 Idzie kotek po łące, a nad głowa ma słooce, 

 Pod stópkami ma trawę, lubi dobrą zabawę. 

 Niesie mleczko w kubeczku, 

 do swojego domeczku. 

 Kapie mleczko z kubeczka, 

 nie ma mleczka w kubeczku. 

 

- Jak nazywa się bohater wiersza? 
 - Którędy szedł kotek? 



 - Co niósł kotek? 
 - Co spotkało kotka? 
 
Powtarzaj rytmicznie tekst jednocześnie np. tupiąc/klaszcząc i naucz się na pamięd. 
Ułóż melodię do wiersza i spróbuj go zaśpiewad. 
 
 
 
CZWARTEK  18.06. 
1. „Podróż statkiem” – pokoloruj obrazek, dorysuj elementy według własnego pomysłu 
(załącznik) 
 

2.Pora na zabawę muzyczną  „Pięta, kciuk i klaszczemy”. 
https://www.youtube.com/watch?v=WCGoZdX9WQA 
 
3. „Wakacyjne plany”- malowanie farbami. 
- najpierw wysłuchaj wiersza 
„Wakacje” Anna Surowiec 
 To już lato, słooce świeci  
na wakacje jadą dzieci. 
Buzie mają uśmiechnięte,  
wrócą tutaj wypoczęte. 
 Nim wyruszą z rodzicami 
 to przedstawią swoje plany: 
  
1.a ja jadę dziś nad morze! 
 Spakowałam już walizkę, 
 mam ubrania, piłkę, grę,  
fajną książkę do czytania,  
no i strój do opalania. 
 Dobry nastrój też zabiorę  
to warunek pierwszy jest, 
 by się bawid wyśmienicie 
 i wypocząd znakomicie. 
 
 2. Ja za tydzieo jadę w góry, 
 by wędrowad tam szlakami 
 i rozmawiad z góralami, 
 by zwyczaje ich poznawad, 
 by podziwiad też przyrodę 
 i przeżyd ciekawą przygodę. 
Może niedźwiedź na mnie warknie 
lub kozica skoczy z boku, 
chciałbym byd tak zwinny, szybki 
by dotrzymad móc jej kroku. 
 

3. Hej, hej, ale wszyscy się chwalicie, 
Ja nie mogę jechad w góry, 
i nad morze też nie jadę, 
bo zabierze mnie do siebie na wieś 
mój kochany, mądry dziadek. 
Będę chodzid z nim do lasu 
albo w rzece kąpad się, 

https://www.youtube.com/watch?v=WCGoZdX9WQA


to też fajny sposób na to, 
by wesoło bawid się. 
 
4. Ja zaskoczę wszystkich was, 

bo inaczej spędzę czas, 

ja, rodzice oraz brat, 

na rowerowy wyruszamy rajd po Mazurach , 
gdzie jezior jest bez liku, 
i żeby je objechad, 
kilometrów wiele zrobimy na liczniku, 
lecz nie martwi to nas wcale, 
bo bawid się zamierzamy doskonale. 
 

5. Ja na kolonie pojadę sama, 
bo urlopu w pracy nie dostanie mama. 
Trudna to sprawa i nie łatwa, o nie, 
lecz staram się nie martwid tym wcale, 
bo wiem o tym doskonale, 
że na koloniach miło spędzę czas, 
pośród lasów z dzieciakami 
moc zabawy czeka nas. 
 
6. Nie zazdroszczę wcale wam, 
bo też fajne plany mam. 
Lecę z tatą do Londynu, 
by odwiedzid ciocię mą, 
to przygoda mego życia, 
mam tam wiele do odkrycia: 
nowy język poznad chcę 
i pozwiedzad Londyn też. 
Po wakacjach wam opowiem, 
co widziałem w wielkim mieście, 
bo poznawad warto świat. 
 

7. Ja nie chwalę się nikomu, 
bo sam chyba będę w domu. 
Nim rodzice wrócą z pracy, 
no a później się zobaczy: 
może przyjdzie mój kolega, 
poskładamy klocki Lego, 
obejrzymy film dla dzieci 
i posurfujemy w sieci, 
na podwórku pobiegamy, 
w piłkę nożną też zagramy, 
bo pomysłów mam już wiele 
jak czas spędzid z przyjacielem. 
 

8. Nie ty jeden będziesz w domu, 
nie ujmuje to nikomu, 
każdy robi to co lubi, 
ważne, by w wakacje się nie nudzid. 
Alternatyw mamy wiele: 
kino, teatr, basen, wyjazd 
i spotkanie z przyjacielem, 
bo też od nas to zależy, 
czy w nas nuda nie uderzy. 
 



„Gdzie można spędzid wakacje?” - wypowiedzi na podstawie wiersza. 
 
„Gdzie chciałbym/chciałabym spędzid wakacje?” – malowanie farbami. 
 
4.Pora na interaktywne dwiczenia artykulacyjne: 
https://wordwall.net/pl/resource/1880180/%C4%87wiczenia-artykulacyjne 

 

 

PIĄTEK 19.06. 

1.Wypływamy w rejs” – łączenie kropek, kolorowanie żaglówki. 

 

2.Wysłuchaj opowiadania pt. „Wakacyjne podróże”: 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

 

3.Znajdź 10 różnic pomiędzy obrazkami. (załącznik) 

 

4.Pora na dwiczenia gimnastyczne: 

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

 

 

 

 

MIŁEJ ZABAWY!  

 

 

W załącznikach znajdziecie również dodatkowe karty pracy. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1880180/%C4%87wiczenia-artykulacyjne
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE
https://www.youtube.com/watch?v=qGOkwiobJIE


 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



Połącz obrazek z jego cieniem. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


