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DODATKOWE LINKI: 

 

1. https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/ 

2. https://szaloneliczby.pl/nad-pod/ 

3. https://szaloneliczby.pl/plytki-domino/ 

 

Przesyłam propozycję dodatkowych ćwiczeń/aktywności według tematu tygodniowego.  

 

TEMAT TYGODNIOWY: „Wakacyjne podróże”  

 

Dzień 1 karty pracy część 4 str. 60,61, książka str. 84,85 

• Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „Wakacyjne 

podróże” 

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. Zapomnieli                   

o porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie mama, 

zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o wszystkim. 

Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki globus                     

i postawiła go na podłodze. 

- Teraz możecie podróżować palcem po całym świecie. 

- Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. Fruuuu! Gdyby 

kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostaliby kręćka jakiegoś lub co 

najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty mknęły kontynenty: Ameryka 

Północna i Ameryka Południowa, Afryka, Europa i zaraz Azja i Australia. 

https://szaloneliczby.pl/dni-tygodnia/
https://szaloneliczby.pl/nad-pod/
https://szaloneliczby.pl/plytki-domino/


- Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał rozpędzony świat namalowany na 

globusie, - Australia, Sydney. Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są 

kangury i koale. 

- W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata. 

- A będzie tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada. 

Olek spojrzał na siostrę z politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do 

przedszkola, które jest kilka metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec 

wskazał państwo leżące w Ameryce Południowej. 

- Brazylia. Dobry wybór - pochwalił tata. Są tam wspaniałe plaże. Chętnie 

poleżałbym sobie – przeciągnął się leniwie. 

- Może i ja zaproponuje podróż? – mama zajrzała do salonu. Chciałabym 

pojechać z Wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż 

Afryka tez jest ciekawa. 

- No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z  dzikimi zwierzętami. Zobaczymy 

słonie i żyrafy!- zawołał Olek ożywiony wizją spotkania dzikiego słonia, a może 

nawet i lwa. 

- A będzie tam nasz park? – nieśmiało spytała Ada. 

Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu. 

- Nasz park będzie czekał na Ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram- powiedział 

tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz zmieszał 

się z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie aż zakręciło 

się w głowie. Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co będzie jeśli palec 

taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji na oceanie. Tam już  



z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani placu zabaw z dużą 

okrągłą piaskownicą. 

- Stany Zjednoczone. Waszyngton – zakomunikował tata. 

- Jest tam plac zabawa? – spytała Ada. 

- Naszego nie ma, są inne. Jest za to Biały Dom i … 

- Ale naszego domu tam nie ma – przerwała tacie Ada. 

- Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – zniecierpliwił się Olek. 

- Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada. 

- To gdzie? Wybieraj- podsunął jej globus. 

Ada zamknęła oczy. „Niech los zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem 

globusa. 

- Tu! 

Cała rodzina wbiła wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata 

pierwsi gruchnęli śmiechem. 

- Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek. 

Ada westchnęła z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia.                            

W Warszawie jest jej przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż 

pod Warszawą mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi               

w pobliżu lasu. 

- Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, 

biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada. 



- Mrówki, komary i muchy – dorzucił ponur Olek. Ale już po chwili śmiał się ja 

tata i mama. Nawet napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od 

podróży do dziadków. Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który 

zna setki ciekawostek o zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów. 

 

• Rozmowa na temat opowiadania: 

• Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana? 

• Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym świecie? 

• Jakie kontynenty były widoczne na globusie? 

 

• Słuchanie nagrania szumu morza (rozmowa czy ten odgłos jest przyjemny dla 

dziecka czy nie) 

https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU 

• Opowieść ruchowa „Na plaży” 

Jesteśmy na plaży. Spoglądamy w niebo, na którym fruwają latawce (dziecko  biega po 

pokoju w jednym kierunku). Latawce unoszą się wysoko na wietrze (wznoszą ramiona 

do góry). Teraz opadają w dół (wyciąga ramiona  w bok). Przestało wiać. Latawce 

opadają na piasek (dziecko siada w siadzie skrzyżnym) Rysujemy na piasku kształt 

swojego latawca. Wietrzyk zaczyna lekko wiać, latawce podrywają się do lotu (dziecko 

powoli unosi się i rozpoczyna bieg po pokoju). 

Słonko świeci, piasek staje się gorący. Idziemy ochłodzić stopy w wodzie, Idąc, 

podnosimy wysoko kolana , staramy się utrzymywać przez chwilę na jednej nodze. 

Wchodzimy do wody i ochładzamy ciała, polewając wodą ramiona, plecy, brzuch. 

Podskakujemy obunóż, rozchlapując wodę dookoła. Czas na kąpiel słoneczną. 

Kładziemy się na piasku i opalamy brzuchy (dziecko leży na plecach). Patrzymy na 

niebo i podziwiamy latawce. Teraz opalamy plecy (dziecko przechodzi, przez 

przetoczenie, do leżenia na brzuchu). 

 

• Wskazywanie na mapie Polski Morza Bałtyckiego, odczytywanie nazw 

miejscowości leżących na wybrzeżu. 

https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU


 



 

 

Dzień2 książka str. 92, 93 ćwiczenia w czytaniu  

• Na hali” – słuchanie wiersza M. Kawałka, omówienie treści, wyjaśnienie pojęć: juhas, 

baca, koszer, bryndza, oscypek, hala. 

Stoi na górskiej hali szałasek drewniany 

Obok koszeru, w koszerze tym owce barany. 

Kiedy juhasi owce z psem pasą na hali, 

baca w szałasie ogień pod kotłem rozpali. 

Z owczego mleka jego ręce zgrabne, szybkie 

Wyrobią bryndzę i serki wędzone- oscypki. 

 



• Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu (potrzebne materiały kartoniki z liczbami                 

i znakami: +, -, = ) układanie działań liczbowych 

Zadanie 1. 

Na hali, na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz owiec, 

juhasie? 

Dziecko układa działanie: 10-2 = 8. Dziecko odpowiada na pytanie: Teraz jest 8 owiec. 

 

Zadanie 2. 

Do zagrody 9 owiec wypędził juhas młody. Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody. 

Policz teraz szybko mi – ile owiec w zagrodzie śpi? 

Zadanie 3. 

Na hali, na hali raz się tak zdarzył, że do 7 starszych owiec 3 młode przybyły. Powiedz 

teraz mi – ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi? 

 

Zadanie 4. 

Na łące pod górą juhas owce pasie; cztery czarne owce i pięć białych hasa. Ile 

wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? 

 



 

 

 



• Praca plastyczna. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce. 

Dziecko formuje z pogniecionego papieru pasmo górskie, przykleja je na kartce z bloku 

technicznego; maluje farbami na różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste u podnóża 

gór. 

 

Dzień3 karty pracy część 4 str. 62, 63,  

• Wędrówki z mapą 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

• Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu WAKACJE. 

Rodzic umieszcza na środku dużo kartonu wyraz Wakacje. Dziecko podaje skojarzenia 

i rysuje je, bądź zapisuje  wokół wyrazu, tworząc mapę skojarzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I


• Wykonaj ćwiczenie 

 

 



Dzień4 karty pracy część 4 str. 64, 65, 66 ,67 , karty pracy liczby i litery część 2 str. 77 

• Układanie zdań na temat lata. 

Dziecko układa zdania na temat lata (w wykorzystaniem zdjęć z kart pracy). Rodzic 

zapisuje podane przez dziecko zdania. Rodzic, czyta dziecku podane zdania, a ono liczy 

w nich wyrazy. Np. Latem na polu dojrzewa zboże – 5 wyrazów. 

• Czym pojedziemy na wakacje? – zagadki 

1. Pędzi po torze szybko, z daleka, 

      bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg) 

2. Ma skrzydła, chodź nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

3. Ma maskę, a pod nią konie, 

cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek. (samochód) 

4. Ta wielka latająca maszyna 

owada – ważkę, przypomina. (helipkopter) 

• Co pływa, co jedzie, a co lata?” – ćwiczenia w klasyfikowaniu: 

Dziecko losują z koszyczka obrazki różnych pojazdów, oglądają je, podają ich nazwy, 

wypowiadają się na temat ich przeznaczenia. Przyporządkowują pojazdy do 

odpowiedniej planszy (drogi, chmur lub morza). 

Dziecko dzieli nazwy na sylaby oraz wyodrębniają pierwsza głoskę. 

 

  



• Zachęcam do wykonania kilku ćwiczeń gimnastycznych z piłką 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

 

Dzień5 karty pracy część 4 str. 68, 69, 70, 71  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


 

 

 



• Wysłuchanie opowiadania pt. ,,Wakacje Oli” układanie zakończenia. 

Wskazywanie, jak należy się zachować, aby bezpiecznie spędzić wakacje, oraz 

jak należy postępować w przypadku, gdy dziecko się zgubi. 

 

,,Wreszcie wakacje” – powiedziała Ola budząc się rano w pokoju z widokiem na morze. To 

były wyczekiwane wakacje po długim roku szkolnym, obfitym w przygody i uroczystości. 

,,Jemy śniadanie i wychodzimy na plażę”- powiedziała mama. Po pysznej jajecznicy Ola, jej 

siostra Ala i tata byli już gotowi do wyjścia. Cała rodzina wyruszyła na plażę. Po drodze 

zatrzymali się przy budce z lodami. Lody były kolorowe a wybór niespotykanie duży. Ola i Ala 

nie mogły się zdecydować . 

Kiedy Ola wybrała już malinową i pistacjową gałkę spostrzegła budkę z kolorowymi 

muszelkami i innymi pamiątkami z wakacji. Szybko do niej pobiegła, bo przecież obiecała 

babci muszelki. Gdy z zapartym tchem oglądała pamiątki nagle zobaczyła, że jest sama. A gdzie 

mama i tata? 

 

Ola szybko wybiegła ze sklepiku, ale rodziców nie było widać w pobliżu. Natychmiast udała 

się do pani kasjerki i powiedziała że się zgubiła, że się nazywa Ola Nowak. Pani kasjerka 

powiadomiła ratownika. Po chwili przez megafon zabrzmiał komunikat o znalezionej 

dziewczynce Oli. Po 10 minutach do sklepiku dotarli rodzice, którzy również szukali córki. Na 

szczęście wszystko skończyło się dobrze. Ola już na zawsze zapamięta, że nie wolno oddalać 

się od rodziny. 

 

• Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź 

TAK lub NIE (podniesienie kartonika z zielonym lub czerwonym światłem), na 

zadane pytania: 

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

• Czy w lesie można palić ognisko? 

• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 



• Czy na plaży można zakopać śmieci? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

 

• Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. Dziecko słucha 

zagadek, dopowiadając ich zakończenia – rozwiązania. 

1. Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, dlatego nie kąpię się na 

niestrzeżonej…(plaży) 

2. Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta, dlatego dbam o to i o tym pamiętam, by w lesie 

wszystkim żyło się godnie. Z tego powodu nie bawię się…(ogniem) 

3. Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście, wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie! 

Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, czyli panu…(policjantowi) 

4. Gdy nie ma rodziców w domu, to chodź bardzo przykro mi, nie otwieram obcym 

ludziom do naszego domu… (drzwi) 

5. Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę moje ukochane, gumowe…(kalosze) 

6. Nie podchodzę do dzikich zwierząt, bo chodź są piękne i bajeczne, bywają także dla 

ludzi bardzo….(niebezpieczne) 

Język angielski na miesiąc czerwiec mieliśmy zaplanowane powtarzanie słówek i zwrotów 

poznanych w II semestrze.  

W ramach powtórki z części ciała przesyłam link do prezentacji: 

https://view.genial.ly/5ea00681d407580db9d68155/interactive-image-interactive-

image?fbclid=IwAR1Ax7dpuy1hR7Ez4z6KXNqJgYvSR_g3ux50A20NlexS8mcS7dQm4NLI

7sA 

Wybierajcie kolejno cyfry, zaczynając od 1. 

https://view.genial.ly/5ea00681d407580db9d68155/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1Ax7dpuy1hR7Ez4z6KXNqJgYvSR_g3ux50A20NlexS8mcS7dQm4NLI7sA
https://view.genial.ly/5ea00681d407580db9d68155/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1Ax7dpuy1hR7Ez4z6KXNqJgYvSR_g3ux50A20NlexS8mcS7dQm4NLI7sA
https://view.genial.ly/5ea00681d407580db9d68155/interactive-image-interactive-image?fbclid=IwAR1Ax7dpuy1hR7Ez4z6KXNqJgYvSR_g3ux50A20NlexS8mcS7dQm4NLI7sA


Film przedstawiający słówka związane z garderobą: 

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

Bardzo fajny, krótki film utrwalający nazwy kolorów i ubrań znajdziecie tutaj 

https://www.youtube.com/watch?v=MEtIGQro12Y 

Słownictwo związane z wiosną: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=76&v=gAcDUEgMgmY&feature=emb_log

o 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=71&v=DobrRgD5aOU&feature=emb_logo 

Słownictwo związane z domem i pomieszczeniami: 

https://www.youtube.com/watch?v=7HiHAbddaj8 

Piosenka o dzikich zwierzętach 

https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM 
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