
Wtorek  16.06.2020 

Temat: Wakacje tuż, tuż. 

1. Gimnastyka dla dzieci | Poranny rozruch 

https://www.youtube.com/watch?v=b1kyvvbXyVA 

2. Lato w kawiarence - piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=3jqBO3x6Kxs 

Nauka piosenki Lato w kawiarence  

1. Za rogiem czeka lato w malutkiej kawiarence. 

Popija słodki soczek, balonik trzyma w ręce. 

I zaprasza na wakacje teraz, już! 

Ref.: Lato, ach, lato, zaczaruj wszystkich nas! 

Byśmy za tobą pobiegli w ciepły las. 

Na mchu i ciepłej trawce przy tobie poleżeli. 

Na ptaki popatrzyli i wracać stąd nie chcieli. 

Zaczaruj dla nas morze, powędruj z nami w góry. 

Popluskaj się w jeziorze, popatrz w chmury. 

2. Już woła do nas lato, kapelusz ma na głowie. 

I niesie dla nas lody w polewie malinowej! 

,,Przyjeżdżajcie na wakacje teraz, już!” 

Ref.: Lato, ach, lato… 

3. I letnia dyskoteka wesoło też zaprasza. 

Z uśmiechem lato czeka, wakacje wita nasze! 

Bo wakacje to atrakcje – teraz, już! 

Ref.: Lato, ach, lato… 

  

3. Przeglądanie przewodników, map i albumów o Polsce.  

 Poznawanie ciekawych miejsc, które warto zwiedzić z rodzicami podczas 

wakacyjnych podróży. Wzbogacanie słownictwa. 

Dzieci wraz Rodzicem przeglądają przewodniki dla podróżnych, mapy i albumy 

o Polsce. Rodzic  zwraca uwagę na symbole znajdujące się na mapie (jeziora, 

szlaki, oznaczenia miast, terenów zielonych). Prosi o przypomnienie znaczenia 

słów: przewodnik, szlak. Wyszukuje z dziećmi najciekawsze miejsca w Polsce, 

które warto odwiedzić wakacyjnych podróży. Odczytuje opisy dotyczące tych 

miejsc. 



4. Słuchanie wiersza ,,Letnie wakacje”  czytanego przez rodzica. 
 

Kiedy są wakacje 

I nie pada deszcz, 

Możesz gdzieś wyjechać, 

Jeśli tylko chcesz. 

Kiedy są wakacje- 

Morze, góry, las, 

Gdzie tylko się znajdziesz, 

Milo spędzisz czas. 

Latem 

Złociste promienie 

Słońca 

Padają na ziemię, 

Popatrz - 

Rozwiały się chmury, 

Baw się 

I nie bądź ponury! 

Morze - 

Muszelki i piasek, 

Góry 

Lub łąka za lasem, 

Warmia - 

Czekają jeziora, 

Lato - 

Już wyjechać pora! 

5. Rozmowa na temat wiersza. Rodzic pyta dziecko : 

- O jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje? 

- Co można robić, kiedy są wakacje? 

6. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 66 

• 6 lat str. 74, 75 

7. Tworzenie mapy skojarzeń do słowa wakacje. 

Rodzic prosi dziecko o narysowanie skojarzeń ze słowem wakacje. 

Przykłady skojarzeń: plecak, las, jagody, grzyby, kajak, Bałtyk, muszla, palma, 

maliny, ryby, plaża, Tatry, ciupaga, wioska. 



8. Rozmowa na temat planów wakacyjnych dzieci. 

Rodzic pyta dziecko: 

Gdzie można spędzić wakacje? 

Dzieci wypowiadają się swobodnie. 

Rodzic proponuje, aby dziecko dowiedziało się dokąd na wakacje wybiorą się 

Olek i Ada oraz inne dzieci. 

Czytanie tekstu przez dziecko- Karty pracy cz. 5, str. 74.  6 latki 

 

 
 


