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Zbliżają się wakacje, już coraz mniej chce nam się uczyć a coraz chętniej myślimy o wypoczynku na 

plaży czy w leśnej głuszy. Czy można połączyć naukę z zabawą? Pewnie, że można! 

 

Na początek przygotujmy się do lata. Robi się coraz cieplej, czas przejrzeć garderobę! 

1. Otwieramy szafę i wyjmujemy z niej różne ubrania. Pogrupujmy je na LETNIE i ZIMOWE. 

Czym się różnią? 

2. Przeliczmy ubrania w obu grupach. Których jest więcej? 

3. Teraz posortujmy je według kolorów – białe do białych, żółte do żółtych, różowe do 

różowych, itp. 

4. Przeliczmy ubrania w każdym kolorze. Ubrań w którym kolorze masz najwięcej, a w którym 

najmniej? 

Czas przygotować się do wyjścia na plażę. Szukamy w domu: 

- okularów przeciwsłonecznych 

- stroju kąpielowego 

- klapek 

- olejku do opalania 

- krótkich spodenek 

- czapki/kapelusza od słońca 

- zabawek do piasku 

- ręcznika 

- dmuchanego koła/materaca 

- okularów do wody 

- torby plażowej. 

 

1. Przeliczamy ile przedmiotów udało nam się znaleźć. 

2. Rytmicznie (z klaskaniem) dzielimy ich nazwy na sylaby. 

3. Określamy kolory znalezionych przedmiotów. Jakie są w dotyku (twarde, miękkie, 

chropowate, gładkie)? Z jakiego materiału są zrobione? 

 

Gotowi na plażę? Zapraszamy! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0zk64TXKcPk  

 

Na plaży - na plaży fajnie jest (x4) 

 

Na plaży jest wesoło 

Bo można kopać dołek 

I wszędzie dużo piasku 

https://www.youtube.com/watch?v=0zk64TXKcPk


I pisku oraz wrzasku 

A blisko brzegu fale 

Zwijają się w spirale 

I mają białe grzywki 

Pod nimi płyną rybki 

 

Ref. 

Choć meduza parzy 

To fajnie jest na plaży, 

Bo wszędzie dużo wody 

A jeszcze więcej jodu 

Tacy co się boją 

Na brzegu grzecznie stoją 

A inni lody jedzą 

I w koszach tylko siedzą. 

 

Na plaży - na plaży fajnie jest (x2) 

 

Na piasku siedzą szkraby 

Po dnie pełzają kraby 

Rekiny i węgorze 

Pływają także w morzu 

Mama się opala 

O brzegi biją fale 

A tata w kąpielówkach 

Rozwiązać chce krzyżówkę. 

 

Ref. 

Choć meduza parzy… 

 

Na plaży - na plaży fajnie jest (x4) 

 

Najlepsze jest huśtanie 

Skakanie w morskiej pianie 

Bo fale robią wielki huk 

I chcą cię zwalić z nóg 

A jeszcze inni wolą 

Przechadzać się po molo, 

bo na wakacje każdy wie 

Nad morze jedzie się. 

 

Choć meduza parzy… 

 


