
Propozycje zajęć dla grup: Owieczki, Zuchy, Kwiatki dobroci                                                                                                                                                                

Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Przesyłamy kolejne materiały do realizacji w domu, 

mamy nadzieję, że pracy nie jest zbyt dużo i dzieci mają czas na zabawę;) Zachęcamy do 

uzupełniania kart pracy, ale też do prac techniczno-plastycznych. Koniec roku szkolnego tak 

naprawdę jest już za pasem, więc i pracy będzie ubywać. W tym tygodniu wybieramy się w 

wakacyjne podróże, tematy są ciekawe i interesujące. Życzymy miłego i spokojnego tygodnia 

oraz owocnej pracy.:)   

Proponowane zadania na poniedziałek:                                                                                       

o Podróż do Włoch – słuchanie opowiadania Barbary Szelągowskiej Wakacyjne podróże. 

o Rozmowa nt opowiadania. 

o Zabawa ruchowa Samoloty.  

o Moje wymarzone wakacje – malowanie na podkładzie z gazy.  

o Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem rzutu Podniebne zawody. 

Zabawy w piaskownicy – sprawdzanie, w którym wiaderku zmieści się najwięcej piasku.  

 

Proponowane zadania na wtorek:  

o Co pływa, co tonie? – zajęcia badawcze.  

o Zabawa ruchowa  Szum morskich fal.  

o Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa bieżna Echo. Przyglądanie się chmurom na niebie. 

Rysowanie na piasku kształtów chmur. 

o Nauka dowolnej piosenki związanej z wakacjami. 
 

Proponowane zadania na środę:  

o Wakacyjne bagaże – zajęcie matematyczne. Liczenie, dodawanie, odejmowanie, 

klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność. 

o Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa z elementem skoku W sam środek. Zabawa 

orientacyjno-porządkowa Czas na zbiórkę. 

 

Proponowane zadania na czwartek:  

o Nad morzem – rozmowa przy obrazku. Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych, 

rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.  

o Zabawa kształtująca umiejętność szybkiej reakcji na sygnał Rybki i rekin. 

o Wakacyjny upominek – zajęcie plastyczne. 

o Zabawy na świeżym powietrzu:  Zabawa ruchowa z elementem rzutu Podaj piłkę. 

 

Proponowane zadania na piątek: 

o Zabawy gimnastyczne.  

o Po lądzie, w powietrzu czy w wodzie? – zabawy dydaktyczne inspirowane wierszem Laury 

Łącz Letnie wakacje.  

o Zabawy na powietrzu: zabawa bieżna Pociąg w tunelu. Spacer po okolicy.  

 

 

Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10.  Pisanie po śladzie dowolnej 

poznanej litery, wysłuchiwania głosek na początku i końcu słowa.  Zachęcamy również do 

układania puzzli i do gier planszowych, jak również do układania historyjek obrazkowych 

przez dzieci i opowiadania ich. Najlepiej gdyby dzieci starały się opowiadać je pełnymi 



zdaniami.  Nadal na fb Pani Ania udostępnia pomoce dydaktyczne, z których można śmiało 

korzystać. Wiele pomocy związanych z naszym tematem znajdziecie Państwo na stronie 

Superkid.pl. 

Pozdrawiamy dzieci i rodziców – Panie Monika, Ania, Gosia, Justyna, Iza, Olga             

Załącznik opowiadanie   

Na wakacje czas! 

Powoli zbliżały się wakacje. Każdy dzień był odrobinę dłuższy od poprzedniego. Robiło się 

coraz cieplej. Ada od dawna marzyła o locie samolotem. 

Lubiła bawić się starym globusem swojej mamy. Plastikowym samolocikiem lądowała na 

maciupeńkich, ledwie widocznych wysepkach. 

Któregoś dnia tata z tajemniczą miną podszedł do dziewczynki. 

– Córeczko, czy ja mogę wylądować na twoim globusie? 

– Oczywiście, że możesz. A gdzie chcesz wylądować, tatusiu? 

– Widzisz, tutaj jest taki but na obcasie. To są Włochy i tu chciałbym wylądować razem z tobą, 

Olkiem, babcią, dziadkiem i mamą. 

– To wspaniale, ale nie wiem, czy się zmieścimy w takim małym samolociku – zaśmiała się 

dziewczynka. 

– W takim razie może polecimy dużym samolotem? Takim prawdziwym! Co ty na to? 

– Bardzo, bardzo bym chciała, tatusiu! – krzyknęła uradowana Ada. 

– To powiem ci w tajemnicy, że już kupiłem bilety. 

– Naprawdę?! – zapytała z niedowierzaniem dziewczynka. – Olek, słyszałeś, będziemy 

lądować na bucie! Naprawdę! 

Olek, podobnie jak jego siostra, nie mógł doczekać się wyjazdu. Kilka dni później całą rodziną 

przyjechali na lotnisko. 

– Kochani – powiedział tata - lotnisko jest bardzo duże i łatwo się zgubić. Musimy się wzajemnie 

pilnować – dodał i popatrzył na dzieci. 

Rodzeństwo z zaciekawieniem rozglądało się po ogromnej, pełnej ludzi hali wylotów. 

– A kim są ci ludzie w mundurach? – zapytała Ada, ściskając Dinusia. 

– To kapitan i stewardesy – odpowiedziała mama. – Może będą z nami lecieć do Włoch. 

Zobaczymy. 

Dwie godziny później cała rodzina usadowiła się wygodnie w samolocie. Początkowo dziewczynka 

odrobinę bała się hałasujących silników. 

– Startujemy! Nareszcie! – ucieszył się Olek i patrzył przez okno, jak z każdą chwilą wszystko 

robiło się coraz mniejsze i mniejsze. W końcu wlecieli w chmury i tylko od czasu do czasu widać 

było ląd, a potem morze. Wreszcie samolot wylądował i zaczęły się prawdziwe wakacje. 

Upalne dni dzieci spędzały w krystalicznie przeźroczystej i ciepłej wodzie. Wieczorami zaś 

zwiedzały piękne miasta, miasteczka i wsie pełne gajów oliwnych i winorośli. Ada uwielbiała 

pozować do zdjęć – zwłaszcza w towarzystwie Dinusia. Najbardziej spodobała się jej Fontanna 

Pszczół. 

– Mamo, czy mogę posadzić tutaj Dinusia? – zapytała dziewczynka i w tym momencie Dinuś 

wpadł prosto do wody. Na szczęście tata szybko wyłowił niesfornego pluszaka. 
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– Musisz go bardziej pilnować, córeczko – zaśmiał się tata. – Nie wiem, czy jest zadowolony 

z kąpieli. 

– Chyba nie. Coś smutno wygląda. I co teraz zrobimy? Jeszcze się na mnie pogniewa – zasmuciła 

się Ada. 

– Nie martw się. Myślę, że poprawi mu się humor, gdy tylko spróbuje prawdziwej włoskiej 

pizzy! –powiedział dziadek. – Zrobiłem się naprawdę głodny. A wy? – I wskazał budynek, z którego 

unosił się świeży zapach ziół i ciasta. 

– W końcu jak Włochy, to i pizza! – zawołał Olek i cała rodzina weszła do pobliskiej pizzerii. 

Dinusiowi też poprawił się humor. Tak naprawdę nawet nie zdążył się mocno zmoczyć. 



Pytania do opowiadania 

− Gdzie wybrali się Olek i Ada z rodzicami i dziadkami na wakacje? 

− Co stało się z Dinusiem tuż przed tym, jak tata zrobił jemu i Adzie zdjęcie? 

− Jakie miejsce odwiedziła cała rodzina Olka i Ady? 

− Co jeszcze robili na wakacjach Olek, Ada i ich rodzina? 

− W jaki sposób rodzina Olka i Ady dotarła do Włoch? 

Jeśli dziecko ma problem z płynnym opowiadaniem,  można je wspierać, zadając dodatkowe 

pytania. 

 

Załącznik wiersz 
Kiedy są wakacje 

I nie pada deszcz, 

Możesz gdzieś wyjechać, 

Jeśli tylko chcesz. 

Kiedy są wakacje – 

Morze, góry, las, 

Gdzie tylko się znajdziesz, 

Miło 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! 

 

 Pytania na temat wiersza. 
Gdzie możemy wyjechać na wakacje? 

Dlaczego na wakacjach miło spędzamy czas? 

W jaki sposób możemy dojechać w różne miejsca letniego wypoczynku? 

 

 

 
 
 

 


