
Witam wszystkich serdecznie! 

 

1. TEMATA DNIA – „Wakacyjne plany” 

2. DATA – 23.06.2020 

3. CELE- dziecko: 

- uważnie słucha czytanego wiersza, 
- poprawnie formułuje zdania, 
- odpowiada na pytania dotyczące treści wiersza, 
- wie, jak wygląda  mapa Polski, potrafi wskazać swoją miejscowość, 
- układa obrazek w całość, 
- rozwija sprawność manualną i inwencję twórczą. 
 
4. Na początku wspólnie przywitamy się znaną rymowanką: 

Dzień dobry, witam was! -machamy prawymi rękami 
Zaczynamy, bo już czas. -wysuwamy do przodu raz prawą, raz lewą nogę 

Jestem ja, jesteś ty,  - wskazujemy na siebie, na rodzica 
Raz, dwa, trzy - klaszczemy trzy razy. 

 
5. Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz, a Ty Słoneczko i Skrzaciku uważnie słuchaj: 

„Letnie wakacje” – L. Łącz 

Kiedy są wakacje                                        Popatrz- 
I nie pada deszcz,                                       Rozwiały się chmury, 
Możesz gdzieś wyjechać,                          Baw się 
Jeśli tylko chcesz.                                        I nie bądź ponury! 
 
Kiedy są wakacje -                                     Morze- 
Morze, góry, las,                                        Muszelki i piasek, 
Gdzie tylko się znajdziesz,                        Góry 
Miło spędzisz czas.                                    Lub łąka za lasem, 
                                                                     Warmia- 
Latem                                                          Czekają jeziora 
Złociste promienie                                    Lato- 



Słońca                                                         Już wyjechać pora! 
Padają na ziemię, 
 
6. Rodzicu porozmawiaj z dzieckiem na temat wiersza. Zadaj pytania: O jakiej porze roku 
wyjeżdża się na wakacje? Co można robić, kiedy są wakacje? 
 
7. Następnie można poprosić dziecko o podanie skojarzeń do słowa „wakacje”, np. plecak, 
góry, słońce, plaża, las, leżak, lody, morze, itp.  

KOCHANI ZNACIE BARDZO DUŻO SKOJARZEŃ, JESTEM Z WAS DUMNA! 
 
8. Jeśli pamiętasz  treść wiersza, to na pewno wiesz, gdzie można spędzić wakacje (dziecko 
wymienia). Masz rację: nad morzem, w górach, nad jeziorem, na wsi, w mieście, itp. 
Drogi rodzicu powiedz dziecku dokąd wybieracie się na wakacje.  
Ja chciałabym zabrać Was w podróż po Polsce, aby jeszcze lepiej poznać kraj, w którym 
mieszkamy. Jestem ciekawa, czy odgadniesz, jakie miejsca mam zamiar odwiedzić i jakimi 
środkami lokomocji zamierzam podróżować. Zapraszam do zabawy. 
 
9. Praca z mapą Polski. 

Kochani, spójrzcie na mapę naszego kraju- ZAŁĄCZNIK 1. Wskażcie miejscowość, w której 
mieszkacie (jeśli nie potraficie rodzice Wam pomogą). Na mapie oprócz miejscowości 
odnaleźć można także inne informacje, np. za pomocą różnych kolorów przedstawia się 
ukształtowanie terenu. Kolorem niebieskim zaznaczone są rzeki, jeziora i morze, zielonym – 
niziny, a żółtym – wyżyny (rodzic wyjaśnia dziecku te pojęcia). Najwyższe góry są zaznaczone 
na brązowo. Przyjrzyjcie się dokładnie mapie i powiedźcie, jakiego koloru jest na niej 
najwięcej.  

ZIELONEGO ! MACIE RACJĘ! w naszym kraju dominują niziny. 

Dla utrwalenia materiału można również obejrzeć poniższy filmik pt. „Polskie krajobrazy” 
https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI 

10. „Gdzie chciałbym się wybrać?”- zagadki obrazkowe. 

Drogi rodzicu, aby rozwiązać zagadki należy wydrukować  ilustracje – ZAŁĄCZNIK 2, 
ZAŁĄCZNIK 3, rozciąć obrazki na 6 części. Jeśli nie macie możliwości wydrukowania można 
wykorzystać stare pocztówki, itp.  Zadaniem dziecka jest ułożenie obrazków  w całość. 
Następnie proszą, żeby dziecko palcem wskazało na mapie, to co znajduje się na obrazku 
(morze, jezioro, góry, miasto). 

11. „Czym możemy podróżować?”- zabawa słuchowa. Dziecko odgaduje jakimi środkami 
lokomocji możemy pojechać na wakacje: 

https://www.youtube.com/watch?v=7AAABMgWYgA 
 



12. „Na szlaku”- zabawa ruchowa z elementem równowagi. 

Moi drodzy we wszystkich miejscach letniego wypoczynku, można odbywać piesze wycieczki, 
trzymając się wytyczonych szlaków, aby nie zabłądzić. Rodzic zaznacza na podłodze 3 szlaki 
za pomocą wstążek, sznurków lub taśmy (każdy ok. 2 m). Pierwszym szlakiem dziecko idzie 
stawiając stopę za stopą, drugim szlakiem idzie stawiając duże kroki, trzecim szlakiem idzie z 
wysokim unoszeniem kolan. 

13. Na zakończenie zajęć proponuję zrobić pracę plastyczną pt. „Zachód słońca nad 
morzem”. Potrzebne będą: okrągły lub prostokątny talerzyk papierowy, farba niebieska, 
żółta, czerwona, kartka białego i szarego  papieru, nożyczki, klej. Gotowy obrazek można 
zawiesić na ścianie lub postawić na półce. Oczywiście łódeczki mogą być kolorowe. 
POWODZENIA: 

 

CZEKAMY NA ZDJĘCIA WASZYCH PIĘKNYCH PRACJ 

Zapraszam na jutrzejsze zajęciaJ 

Pani AlaJ 

 



ZAŁĄCZNIK 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 2. 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 3. 

 

 


