
Dzień 3 – 3.06.2020 r. 

WAKACYJNE PODRÓŻE– „Nad morzem” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na środę 03.06.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Na początek zagadka  

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. (morze) 

 

II. Posłuchajcie opowiadania „Mała czy wielka rybka Mini?” 

Mała czerwona rybka o imieniu Mini mieszkała z rodziną między kamieniami w blisko 

brzegu morza. Przyglądała się często jak inne rybki pływają i pluskają się w pobliskiej zatoce, 

jakie są zwinne i szybkie. Kiedyś próbowała bawić się z nimi, ale pływała dużo wolniej bo 

miała małe słabiutkie płetwy. Rodzice ostrzegali ją przed drapieżnymi rybami i mewami 

polującymi na małe rybki, bała się ze nie zdąży przed nimi uciec i ukryć się za kamieniem czy 

wśród wodnych roślin. Czuła się bardzo samotna. Wyglądając ze swojej kryjówki widywała 

przepływające blisko drapieżne ryby, lub cień przelatujących nad zatoką mew. Pewnego dnia 

rybki jak zwykle bawiły się w pobliżu, nagle pojawił się nad wodą cień lecącej mewy i stado 

ryb rozpierzchło się szybko do kryjówek. Tylko jedna rybka, okrąglutka, pyzata o imieniu 

Pączuś, trochę się zagapiła i w zamieszaniu stuknęła głową o kamień i zemdlała. Zamiast się 

ukryć unosiła się oszołomiona na wodzie. 
- Jeśli się nie ukryje, to mewa zaraz go upoluje – pomyślał Mini. Muszę go ratować! 
Chociaż się bał, wypłynął najszybciej jak umiał i chciał wciągnąć Pączusia w pobliska kępkę 

wodorostów, ale miał za mało siły… 
- Pomóżcie mi – zawołał do innych rybek ukrytych w pobliżu. Zawstydziły się że zostawiły 

Pączusia samego i pomogły go ukryć wśród wodorostów. 
Zdążyły w ostatniej chwili, mewa była już bardzo blisko, nad samą wodą, ale na szczęście ich 

nie zobaczyła. 
Tymczasem Pączuś ocknął się i zapytał – Co się stało? 
- Zemdlałeś, mewa była bardzo blisko ale Mini cię uratował! 
- Ta mała rybka zrobiła coś wielkiego! Była bardzo dzielna! Gdyby nie ona to nie 

odważylibyśmy się wystawić pyszczka ze swoich kryjówek – przyznały inne rybki… 
Pączuś był bardzo zdziwiony gdy usłyszał co się przed chwilą wydarzyło…  zamyślił się i po 

chwili powiedział… 
- Dziękuję Ci, uratowałeś mi życie! 

 Rozmowa n/t opowiadania 

- Czas i miejsce akcji 
- Główny bohater 
- Inni bohaterowie 

- Oceń postępowanie poszczególnych postaci 
- Co mogłoby się wydarzyć później… Jak będą postępować inne rybki…itp. (…rybki się nim 

zaopiekują… będą się z nim bawić… zostaną przyjaciółmi… ) 



III. Opowieść ruchowa „Podróż w morskie głębiny” 

Biedroneczki  wybierzcie się w podróż w morskie głębiny. Zadaniem dzieci jest pokazywać 

przy pomocy mimiki i pantomimiki to wszystko, o czym opowiada Rodzic. 

 

Zakładamy strój płetwonurka ,wkładamy kombinezon, wskakujemy do wody zanurzamy się 

głęboko pod wodą, pływamy, rozglądamy się....Och! Jak tu pięknie....tyle kolorowych ryb o 

oszałamiających barwach.... Widzimy jak pływają sobie błazenki, płyniemy dalej 

oglądamy.....jest i konik morski, a opodal murena.... 

Ojej z daleka zbliża się jakaś wielka ryba.... to chyba rekin, przerażeni chowamy się, czekamy 

chwilę....Uff... okazuje się, że to tylko delfin....oddychamy z ulgą. Pływamy z nim przez 

chwilę...można się pobawić z delfinem... 

Płyniemy dalej, przedzieramy się przez wodorosty...znajdujemy muszlę, bierzemy do rąk, 

otwieramy...a w środku...znajdujemy piękną perłę, oglądamy ją. Tak! Jest rzeczywiście 

piękna! Płyniemy dalej... mijamy mantę, orkę....a bardzo daleko od nas pływa kaszalot. Och 

dobrze, że nas nie zauważył... 

Nagle spostrzegamy na dnie jakiś dziwny przedmiot...ostrożnie podpływamy bliżej 

...opływamy go wkoło, zauważamy, że jest to stara skrzynia... ostrożnie chwytamy ją, 

wynurzamy się powoli, wyciągamy ją na brzeg....ze zmęczenia padamy na piasek i zasłuchani 

w szum oceanu zasypiamy....wszyscy zamykają oczy... 

 

 

IV. Wysłuchajcie wiersza „Wakacyjne rady” W. Bodalskiej: 

Głowa nie jest od parady 

służyć musi dalej. 

Dbaj więc o nią i osłaniaj 

kiedy słońce pali. 

 

Płynie w rzece woda 

chłodna, bystra, czysta, 

tylko przy dorosłych 

z kąpieli korzystaj. 

 

Jagody nieznane 

gdy zobaczysz w borze - 

Nie zrywaj! Nie zjadaj! - 

bo zatruć się możesz. 

 

Urządzamy grzybobranie 

jaka rada stąd wynika? 

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz 

nie wkładaj go do koszyka. 

 

Biegać boso jest przyjemnie, 

ale ważna rada: 

- idąc na wycieczkę pieszą 

dobre buty wkładaj! 

 



V. Przypomnijmy sobie kilka zasad bezpiecznych wakacji.  

Udzielcie odpowiedzi TAK lub NIE, 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 jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


