
Wakacyjne podróże. 

Witamy wszystkie dzieci ! 

1. Codzienna gimnastyka powiązana z krótką wędrówką po górach. 

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

2. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia 

s. 78 i 79. 

 

3.  Słuchanie piosenki ,,Lato na dywanie’’  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

4. Rozmowa na temat piosenki 

-O czym jest ta piosenka? 

- Gdzie można spędzić wakacje? 

 

5. Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji: 

 

Pędzi po torze szybko, z daleka,  

bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg) 

 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

 Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

 

Ma maskę, a pod nią konie, cylindry – nie na głowie.                                           



 A w środku siedzi człowiek. (samochód) 

 

6. A oto kilka pojazdów, którymi możemy wybrać się na wakacje: 

 

 

 

7. Na pewno każde z was ma w domu jakieś pojazdy.  

Zgromadźcie różnego rodzaju pojazdy (zabawki), które ludziom służą do przemieszczania się, 

nazwijcie je, posegregujcie według rodzaju, koloru i wielkości. 

8. A teraz ułóżcie i odgadnijcie co się kryje na obrazkach. 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/pojazdy/185565-prom-pasa%C5%BCerski 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/pojazdy/239598-samolot1 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/pojazdy/243015-poci%C4%85g-pkp-intercity-pesa-dart 

 

9. Karta pracy, cz.4 s. 64, 65, 66, 67. 

 

 

 

 



10. Zabawa ruchowa „Lecimy samolotem”. 

 

Dzieci rozpoczynają lot od startu – w przysiadzie, mając ręce wyciągnięte w bok; powoli 

podnoszą się i poruszają szybko, małymi krokami, po wyznaczonym miejscu. Potem 

samoloty lądują – dzieci poruszają się coraz wolniej, powoli przechodzą do przysiadu. 

 

11. Zabawa ruchowa „Rowery” 

 

Dzieci leżąc na plecach naśladują pedałowanie, mówiąc tekst: 

Jedzie rowerek na spacerek, 

Na rowerku pan Pawełek 

Raz, dwa, trzy. 

Jedź i ty! 

 

Od słów raz, dwa… dzieci rytmicznie klaszczą. 

 

 

12. Karty pracy, cz. 4, s. 68–69. 

 

Olek i Ada dotarli nad morze, teraz zbierają muszelki. Pomóż im policzyć ile muszelek 

zebrali: 

 Olek i Ada zbierali muszelki. Ada zebrała 5 muszelek, a Olek 6 . Ile muszelek 

zebrali razem? 

 Olek i Ada zbierali muszelki. Ada zebrała 6 muszelek, a Olek o dwie więcej od 

niej. Ile muszelek zebrali razem? 

 Olek i Ada zebrali razem 12 muszelek. Olek zebrał 7 muszelek. Ile zebrała Ada? 

Ile muszelek trzeba dodać Adzie, żeby mieli po równo? 

 

Czy macie już wakacje zaplanowane? 

Może pojedziecie do babci lub cioci? 

Odpowiadajcie całymi zdaniami. 

 

13. Karta pracy, cz. 4, s. 70.  

Rysowanie w ramce na górze karty, gdzie dziecko pojedzie na wakacje, a na dole – gdzie 

chciałoby pojechać na wakacje. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.  

 
Podzielcie pracę tak, by wykonać zadania również w piątek. 

 

 

Pozdrawiam Pani Gosia!☺ 

 

 
 


