
 

Bezpieczne wakacje 
 

1. Słuchanie wiersza Barbary Kosmowskiej Podjudzajka.  

  

− Zawsze jadę na wakacje w towarzystwie podjudzajki. 

To istotka bardzo sprytna, pewnie rodem z jakiejś bajki.  

I ma ulubione zdanie, gdy na pomysł wpadam zły, 

Mówi: – Zrób to, zrób kochanie. I nie słuchaj swojej mamy! 

Podjudzajka mnie podjudza, zakłócając letnie sny.  

Wykąp się na dzikiej plaży, może się nieszczęście zdarzy?  

Będzie potem płacz i łzy!  

Rozpal dziś ognisko w lesie,  

To się szybko wieść rozniesie,  

kto z ostrzeżeń ważnych kpi! 

Schowaj się przed mamą w sklepie,  

niech cię szuka i oblepi plakatami wszystkie drzwi!  

Wymknij się po cichu z domu,  

nie mów o tym nic nikomu.  

Zgub się w tym okropnym mieście,  

będzie działo się nareszcie, będzie świetnie, mówię ci! 

A ja śnię, że tak się dzieje, że drżę cała i truchleję, 

I gdy budzę się nad ranem, 

 pytam moją biedną mamę,  

Czy niegrzeczna byłam znów?  

Czy uciekłam, zaginęłam, gdzieś przepadłam i zniknęłam w gąszczu moich 

strasznych snów? 

Nic z tych rzeczy! – mówi mama. – To nie wakacyjny Dramat, tylko podjudzajki gra.  

Kto rodziców zawsze słucha, nie chochlika i kłamczucha, ten wakacje piękne ma! 

 

(Wiersz pochodzi z e-podręcznika do EW na licencji CC–BY–3.0 

www.epodreczniki.pl Klasa 1, lato, blok 33, temat 162, plansza 3) 

 

Rozmowa na temat wiersza.  

 

 

 

 



 

2. Zabawa ruchowa Pamiątkowe zdjęcie. 

Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce naśladuje pozowanie 

do pamiątkowego zdjęcia. Podczas każdej przerwy wykonuje zdjęcie z innym 

partnerem (misiem). 

 

3. GRUPA PAPUŻKI 

 

• Karta pracy, cz. 2,  nr 61  

Karta pracy do wydruku: 

 
https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/skre%C5%9Bl-niepasuj%C4%85cy-element.pdf 
 

GRUPA LWIĄTKA 

 

•  Karta pracy,  cz. 2, nr 22 

 

4. Zabawa z elementem czworakowania Dzień – noc.  

Gdy rodzic włączy światło, dziecko porusza się jak kot, gdy rodzic wyłączy światło, 

dziecko zwija się w kłębek, chrapie. Zabawa powtarza się kilkakrotnie. 

 

5. Nauka piosenki Już wkrótce wakacje  na zasadzie echa muzycznego.  

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

https://panimonia.pl/wp-content/uploads/2017/08/skre%C5%9Bl-niepasuj%C4%85cy-element.pdf

