
Temat tygodnia: Wakacyjne podróże 

02.06.2020 Miło spędzam czas 

Propozycje aktywności: 

 
1. Ćwiczenia dotykowe Wakacyjne akcesoria. 

Mała walizka, przedmioty, które kojarzą się z wakacjami, np.: okulary przeciwsłoneczne, czapka z 
daszkiem, sandały, opaska do zasłonięcia oczu. 
Zasłaniamy dziecku oczy i dajemy mu do ręki dowolny przedmiot. Zadaniem dziecka jest określenie, 

co to jest i do czego służy. Po odsłonięciu oczu następuje weryfikacja udzielonych odpowiedzi. 

2. Nauka piosenki „Lato, lato, lato czeka” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

Już za parę dni, za dni parę, 
Weźmiesz plecak swój i gitarę, 
Pożegnania kilka słów, 
Pitagoras, bądźcie zdrów, 
Do widzenia wam, canto cantare. 

Lato, lato, lato czeka, 
Razem z latem czeka rzeka, 
Razem z rzeką czeka las, 
A tam ciągle nie ma nas. 

Lato, lato, nie płacz czasem, 
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem, 
W lesie schowaj dla nas chłodny cień, 
Przyjedziemy lada dzień. 

Już za parę chwil, godzin parę, 
Weźmiesz rower swój no i dalej, 
Polskę całą zwiedzisz wszerz, 
Trochę rybek złowisz też, 
Nie przyjmując się niczym wcale. 

Lato, lato mieszka w drzewach, 
Lato, lato, w ptakach śpiewa, 
W słońcu każe okryć twarz, 
Lato, lato jak się masz. 

Lato, lato dam ci różę, 
Lato, lato, zostań dłużej, 
Zamiast się po krajach włóczyć stu, 
Lato, lato zostań tu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://miastodzieci.pl/piosenki/plecak-torba-i-walizka/


3. Wykonanie kart pracy 

3latki: Karta pracy, cz. 2, nr 19 

4latki: Karta pracy, cz. 2, nr 57 

Dzieci: 
rysują po śladach szarych linii rysunku, 
rysują rybki po śladach. 
 

4. Zabawy badawcze z wodą – Co będzie pływać, a co nie? 
Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną), lekkie przedmioty (kawałek kartki, mała plastikowa 
nakrętka, piłeczka pingpongowa) i ciężkie przedmioty (drewniany klocek, metalowy samochodzik, 
mały kamyk). 
Dzieci dotykają najpierw ciepłej wody, a potem zimnej wody i określają, jaka jest zwykle woda w 
morzu. Następnie umieszczają w jednym z pojemników kilka przedmiotów i próbują określić, 
dlaczego jedne toną, a inne nie. 
Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe opadają na dno 

pojemnika. 

 
5. Zabawa matematyczna Muszelki. 

Pięć muszelek różnej wielkości. 
Rozkładamy kolejne muszelki, mówiąc, że pochodzą one znad morza. Prosimy, aby dzieci opisały ich 

wygląd i ułożyły je od najmniejszej do największej. Dzieci liczą muszelki od prawej strony i od lewej 

strony. Ustalają, że bez względu na kierunek liczenia jest ich tyle samo. 

Uwaga: jeżeli nie dysponujecie muszelkami, możecie wykorzystać przedmioty, których użyliście w 

zadaniu 1. 


