
 

Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci! J 

 Mamy nadzieję, że dzisiaj także chętnie się z nami pobawicie J 

Czwartek: 25.06.2020 

Temat tygodniowy: Planujemy letnie podróże 

Temat dnia: Może nad morze… 

Cele: dziecko: 

– wie, kiedy nie wolno kąpać się w morzu  
– rozumie oznaczenia flagowe: czerwona – zakaz wchodzenia do wody  
– naśladuje szum morza podczas ćwiczeń ortofonicznych 
– tworzy kreatywne opowiadanie  
– próbuje utrzymać związki przyczynowo-skutkowe w czasie wypowiedzi  
– wyszukuje różnice na obrazku  

1. „Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele” – poznanie sposobów 
wypoczywania nad  morzem po wysłuchaniu opowiadania H. Łochockiej; rozmowa 
kierowana na temat treści utworu; uświadomienie, kiedy nie wolno się kąpać w morzu 
(gdy jest czerwona flaga, są wysokie fale, po zmroku, gdy nie ma dorosłego itd.) oraz 
ważnej roli ratownika na kąpielisku. 

 
            Potrzebne pomoce: flaga biała i czerwona, ZAŁĄCZNIK 1 
 

2. „Fale na morzu” – ćwiczenie oddechowe, rozwijające narządy mowy; dmuchanie przez 
słomkę zanurzoną w wodzie, bulgotanie; naśladowanie morza na głoskach szumiących. 

 
            Potrzebne pomoce: słomka i miseczka z wodą dla każdego dziecka 
 

3. „Na wakacjach” – tworzenie opowiadania; układanie historyjki z wykorzystaniem 
dostępnych przedmiotów, np.: łopatki, ręcznika, wiaderka, rękawków do pływania, flagi 
białej i czerwonej; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego jako wstęp do działań 
na karcie pracy. 



 
            Potrzebne pomoce: KP s. 157, ołówek, łopatka, ręcznik, wiaderko, rękawki do pływania,  
            flaga biała i czerwona 
 

Zabawy popołudniowe: 

„Morskie fale” – malowanie palcami linii falistych tworzenie kompozycji według własnego 
pomysłu podczas słuchania muzyki relaksacyjnej 

Potrzebne pomoce: Niebieskie farby, duże kartony, 
https://www.youtube.com/watch?v=4NzoFUxeOLo 

„Dokąd pojedziemy wakacje?” – zabawa dydaktyczna; rozmowa przy planszach dydaktycznych 
na temat możliwości spędzania wolnego czasu (góry, jeziora, morze); zwrócenie uwagi na 
podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wakacyjnych podróży: nie oddalamy się, słuchamy 
dorosłych, stosujemy krem z filtrem i nakrycia głowy, na wędrówkę wyruszamy w odpowiednim 
obuwiu, sprawdzamy pogodę 
 
Potrzebne pomoce:  plansze dydaktyczne (góry, jeziora, morze), ZAŁĄCZNIK 2 
 
W ogrodzie: „Piaskowe babki” – zabawy konstrukcyjne z mokrego piasku, tworzenie 
piaskowych babek, uklepywanie mokrego piasku, przesypywanie suchego 
 

Potrzebne pomoce: akcesoria do piaskownicy 

 

 

 

 Serdeczne pozdrowienia dla dzieci i rodziców ! 
Pani Ola i Pani AngelikaJ 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 1 

Jak wróbelek Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele 
 
[…] Elemelek stał z walizką, spoglądając na to wszystko. A ze 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 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, odsuń 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 tak można? Trzeba z wolna i z ostrożna wchodzić w wodę, bo źle bywa, jeśli 
się nie umie pływać. Ucz się w płytkiej pływać wodzie; udzielamy lekcji co dzień. 
 
Hanna Łochocka 
Źródło: H. Łochocka, „Jak wróbelek Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele”(fragment) [w:] „O wróbelku Elemelku”, 
Nasza Księgarnia, Warszawa 1997, s. 50–51 

 

      

 



ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 


