
Drogie Przedszkolaki witamy Was serdecznie w kolejnym tygodniu nauki! 

Wielkimi krokami zbliżamy się do upragnionych wakacji i właśnie o tym będziecie się uczyć w tym tygodniu.  

Temat tygodnia: „Wakacyjne podróże”.  W kartach pracy cz. 4 str. 59-71. Ten tydzień nauki to tylko 3 dni.  

Gdzie można się wybrać na wymarzony wypoczynek?  

Czy do Polski, czy też za granicę? 

Nad morze, w góry czy nad jezioro? 

A może zostaniecie w domu i świetnie spędzicie czas z najbliższymi? 

Na te pytania i wiele innych znajdziecie odp. w zajęciach przygotowanych przez nas.  

Posłuchajcie czytanego przez rodziców wiersza: 

Słuchanie wiersza A. Widzowskiej “Wakacje”  

Kiedy nam buzię ogrzewa lato,  

Czas na przygodę z mamą i z tatą.  

Czekają góry, pachnące łąki  

Morze i plaża, konie, biedronki!  

  

Gdy my będziemy się pluskać w rzekach,  

Przedszkole na nas grzecznie poczeka,  

Odpoczną w ciszy lalki zabawki,  

Dwie karuzele, miś i huśtawki.  

  

Chętnie wrócimy do naszej pani   

Z wakacyjnymi opowieściami  

O sarnach w lesie, o rybkach w morzu  

i ptasich gniazdkach ukrytych w zbożu.   

  

Będziemy liczyć białe muszelki,  

Poznamy nowe ważne literki,  

A ten kto butów sam nie sznuruje,  

W mig się nauczy! Ja już sznuruję.   

1. Obejrzyjcie ciekawe filmy o wakacjach: 

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E   Kubuś  na wakacjach 

https://www.youtube.com/watch?v=8G6mf0x0eO4   Domisie „Amelka jedzie na wczasy”  

Posłuchajcie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby „Wakacyjne podróże” Podręcznik str. 84-85. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE  

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E
https://www.youtube.com/watch?v=8G6mf0x0eO4
https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE


Rozmowa na temat opowiadania: 

Co Olek, Ada i tata robili od samego rana? 

Co dała im mama? 

Jakie kontynenty były widoczne na globusie? 

Gdzie chcieli pojechać poszczególni członkowie rodziny? 

A Wy gdzie chcecie pojechać na wakacje? 

W Polsce jest wiele pięknych miejsc, które zapierają dech w piersiach. Są to idealne miejsca do odwiedzenia w 

okresie wakacyjnym, kiedy pogoda zazwyczaj jest najlepsza i umożliwia odbywanie długich, pieszych wycieczek. 

Warto więc wiedzieć, które regiony Polski są najbardziej atrakcyjne oraz, które miejsca są najlepiej dostosowane do 

turystycznych wyjazdów. Gdzie warto wybrać się na wypoczynek w Polsce? Które regiony Polski są do tego 

najlepsze? 

 

 

 



Z całą pewnością doskonałym wyborem będą góry. Polska posiada całkiem sporą różnorodność pod tym względem i, 

z całą pewnością każdy znajdzie miejsca najlepsze dla samego siebie, w których będzie miał możliwość spędzenia 

udanego urlopu, a przy okazji obcować z wyjątkową naturą. Na pewno warto wybrać się w Tatry lub Beskidy. Są one 

popularne i doceniane, zarówno latem, jak i zimą, choć wszystko zależne jest oczywiście od tego, czego się oczekuje i 

jakie się ma plany na wypoczynek. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Co nam się kojarzy z górami? 

 

 



Osoby, które nie przepadają za górskimi wędrówkami, z całą pewnością chętnie wybiorą się na przykład nad jeziora. 

Polskie Mazury to miejsce wręcz idealne na relaks o każdej porze roku. Latem spokojnie można pływać wynajętymi 

łódkami lub kąpać się w oznaczonych ku temu miejscach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oczywiście polecanymi miejscami na wypoczynek są też plaże na polskim wybrzeżu. Idealne do zabawy w wodzie i 

piasku, a także do długich, rodzinnych spacerów. 

 

Zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie, że jesteście nad morzem i posłuchajcie odgłosu fal morskich. 

https://www.youtube.com/watch?v=ORhFh1rCqRI  

 

• Udzielanie odpowiedzi na pytania. 

- Czego odgłosu słuchaliście? 

- Czy ten odgłos był przyjemny? 

- Pokażcie rękami, jak porusza się fala? 

Ćwiczenia relaksacyjne “Plaża”  

Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzice, proszą, aby dzieci wyobraziły sobie, że leżą na plaży, świeci 

mocne słońce i jest im bardzo przyjemnie. Słychać szum morza. Słońce ogrzewa ich nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, 

ciepły wiatr muska ich twarze, włosy, ręce, nogi, brzuch. Są spokojne i oddychają spokojnie: wciągają powietrze 

nosem, wypuszczają ustami. Jest im bardzo miło. Dzieci powoli otwierają oczy, poruszają lekko rękami, nogami, 

delikatnie unoszą się i powoli siadają.  

 



Co zabierzemy na wakacje nad morze? 

 

 

 

 

 

 



 

Co można robić nad morzem? 

 



Z całą pewnością pamiętać należy o tym, że mapa turystyczna Polski jest pełna miejsc, które przypadną do gustu 

pasjonatom natury. 

Zapraszamy do obejrzenia ciekawej prezentacji: 

„Wędrówki z mapą” – krajobrazy Polski 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I  

2. Musicie pamiętać, że wakacje powinny być bezpieczne. 

Jak to zrobić? Najważniejsze porady znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60  bezpieczne wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA  bezpieczeństwo nad wodą.  

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio  bezpieczeństwo w górach.  

 

   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
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• Zabawy rozwijające mowę: 

1. „Z jakim miejscem się kojarzą?” 

Przedstawiamy Wam wyrazy kojarzące się z: morzem, górami, lasem, łąką, wsią. 

Posłuchajcie ich,  z jakim miejscem się Wam kojarzą, np. 

- muszla, piasek, statek, parasol plażowy, latarnia morska – morze 

- plecak, kolejka linowa, trapery – góry 

- szyszka, jagody, poziomki – las 

-  kwiaty, pszczoła, żaba, motyl – łąka 

- traktor, siano, gęś, krowa – wieś 

Spróbujcie ułożyć zdania z tymi wyrazami, a także podzielić je na sylaby i głoski. 

       2.„Gdzie chciałbym pojechać na wakacje?”- opowiedzcie rodzicom gdzie chcielibyście pojechać na wakacje i 

uzasadnijcie swój wybór. 

• Zabawa pantomimiczna dla całej rodziny – „Odgadnij, co będę robił podczas wakacji.” 

Dziecko naśladuje czynności, które można wykonywać podczas letniego wypoczynku. Pozostali uczestnicy zabawy 

odgadują, o jaką czynność chodzi. 

Posłuchajcie wiersza pt. „Wakacje” 

Przyszło lato, przyszło lato. 
Co wy na to, co wy na to? 
 Ja wyjadę na Mazury. 
Ja nad morze, albo w góry. 
Wybuduję zamek z piasku. 
 A ja sobie gdzieś do lasku 
 pójdę z kimś, a może z nikim. 
 Po prześliczne borowiki. 
 Bo ja lubię zbierać grzyby. 
 A ja wolę łowić ryby 
 z moim dziadkiem albo tatą. 
 Przez calutkie nawet lato. 
  Ja pojadę na kajaki, 
żeby obserwować ptaki. 
Będę kąpał się w jeziorze. 
 Ja na piasku się położę. 
 Już od dawne o tym marzę, 
 że pojadę gdzieś na plażę, 
 do Szczecina lub gdzieś dalej 
 bo tam bardziej się opalę. 
Będę bawił się latawcem. 
 Będę szaleć na huśtawce. 
Ja poleżę na hamaku 
 i posłucham śpiewu ptaków. 
 No bo latem wszystkie ptaki 
robią zawsze rwetes taki, 
 że to właśnie dzięki ptakom 
 wszyscy wiemy, że już lato! 
 



Czym możemy pojechać na wakacje? 

 

 



 



 

 

 



 

 

Życzymy miłej pracy.  

Pozdrawiamy p. Ania i p. Justyna 


