
Czwartek  18.06.2020 

Temat: Miejsca letniego wypoczynku. 

1. Poranne ćwiczenia gimnastyczne  ,,Gimnastyka w domu i przedszkolu” 

https://www.youtube.com/watch?v=yPHeSAx9QCc 

2. ,,Podróże z plecakiem po Polsce”- zabawa dydaktyczna rozwijająca 

orientację przestrzenną u dzieci. https://www.youtube.com/watch?v=g59LRJF89G8 

Potrzebujemy: kartkę z narysowanym konturem mapy Polski, papierowa 

sylweta plecaka. 

- Rodzic układa na stole kartkę. 

- Zaprasza dzieci w podróż z plecakiem po Polsce. 

- Dziecko umieszcza na mapie wyciętą wcześniej z papieru sylwetę plecaka 

zgodnie z poleceniem rodzica np.  

• z prawej strony mapy,  

• nad morzem (na górze mapy),  

• w górach (na dole mapy),  

• z lewej strony mapy,  

• w stolicy (na środku mapy). 

 

 

3. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 68 

• 6 lat str. 77,78 

 



 

 

 

 

4. Słuchanie wiersza  pt: „Wakacyjny pociąg”. 

 

Jedzie pociąg wakacyjny,  

pociąg kolorowy.  

Już wjeżdżają wagoniki 

 na peron bajkowy! 

 

 Stuku-puk, stuku-puk, 

 mkną koła po szynach.  

Już się nowa, kolorowa  

przygoda zaczyna.  

 

Pierwsza stacja – wieś wesoła: 

 łąki, lasy, pole. 

 Zaraz tutaj urządzimy 

 zielone przedszkole.  



Nauczymy kota liczyć, 
 a tańczyć konika.  

Niech zobaczy każdy cielak,  

jak przedszkolak bryka 

 

Druga stacja to Podhale,  

piękne górskie szczyty, 

 a ze szczytów, jak wiadomo, 

 widok znakomity. 

 Bajki będą opowiadać 
 potoki i skały,  

bo w nich mieszka duch starego  

bajarza Sabały. 

 

Trzecia stacja to jezioro, 

 widać je z daleka. 

 Żabi chórek już z koncertem  

niecierpliwie czeka. 

 Już po falach się ścigają  
żaglówki, kajaki 

 i dmuchany hipopotam  

malowany w maki.  

 

Czwarta stacja to już morze,  

szerokie, głębokie 

i wspaniała piaskownica,  

większa niż przed blokiem. 

 Na tej wielkiej piaskownicy  

czy, jak mówią, plaży  

może skarby bursztynowe  

znaleźć nam się zdarzy? 

 

5. Rozmowa na temat utworu. Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- jakie miejsca do wakacyjnego wypoczynku zostały wymienione w wierszu? 

- w które z tych miejsc Ty chciałabyś/ chciałbyś pojechać na wakacje i dlaczego?  

https://www.youtube.com/watch?v=lQUZy3vDr4g 

6. Zabawa dydaktyczna ,,Jedziemy na wakacje”  na podstawie 

wysłuchanego wcześniej wiersza. 

Rodzic rozkłada na stoliku karteczki z wyrazami do czytania całościowego: wieś, 

Podhale, jezioro, morze. Dziecko odczytuje wyrazy. 



 

wieś 

Podhale 

jezioro 

morze 
Następnie pokazuje dziecku pierwszy wyraz: wieś. 

Pyta dziecko co ciekawego można robić podczas wakacji na wsi? 

Dziecko udziela odpowiedzi, a następnie wybiera ilustracje  przedstawiające 

różne sposoby spędzania wolnego czasu na wakacjach na wsi i kolejno na 

Podhalu, nad jeziorem, nad morzem. 

Ilustracje potrzebne do zadania: 
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7. Oglądanie filmu ,,Polska od gór do morza”- utrwalenie krajobrazów 

Polski- https://www.youtube.com/watch?v=kHg_tid5mP4 

 

Zadania dla chętnych: 



 



 

 

 

Znajdź 10 różnic pomiędzy obrazkami 



 

 


