
Zajęcia na 01.06.2020r. 
 
Temat: Wakacje tuż-tuż. 
 
Przygotowujemy karty pracy cz.5 s.73,74,75. 
 

1.Wykonanie zadania w kartach pracy. 
Karta pracy, cz. 5, nr 73  
Dzieci: − rozwiązują krzyżówkę, 
 − odszukują wśród naklejek litery tworzące nazwy obrazków, 
 − odczytują hasło.  
 
• Osłuchanie z piosenką „Rodzinna wycieczka” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 
 
Dzieci odpowiadają na pytania R.  
 
− O czym jest ta piosenka?  
− Z czym kojarzą się nam wakacje?  
− Gdzie jeszcze możemy spędzać wakacyjny czas? 
 
2.Wakacyjne plany – rozmowa inspirowana wierszem L. Łącz Letnie 
wakacje.  
 
• Słuchanie wiersza L. Łącz Letnie wakacje.  
 
Kiedy są wakacje  
I nie pada deszcz,  
Możesz gdzieś wyjechać,  
Jeśli tylko chcesz. 
 Kiedy są wakacje 
 – Morze, góry, las, 
 Gdzie tylko się znajdziesz,  
Miło spędzisz czas.  
Latem 
 Złociste promienie  
Słońca  
Padają na ziemię, 
 Popatrz – Rozwiały się chmury,  
Baw się 
 I nie bądź ponury! 
 Morze – 

https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg


 Muszelki i piasek,  
Góry  
Lub łąka za lasem,  
Warmia –  
Czekają jeziora,  
Lato –  
Już wyjechać pora!  
 
R. pyta dzieci:  
O jakiej porze roku wyjeżdża się na wakacje?  
Co można robić, kiedy są wakacje?  
• Tworzenie mapy skojarzeń do słowa wakacje.  
 
Duży karton.  
R. układa przed dziećmi duży karton. Prosi dzieci, aby w ciszy 
zastanowiły się, co dla nich znaczy słowo wakacje. Następnie dzieci 6-
letnie piszą samodzielnie lub z pomocą rodziców słowo wakacje (5 
latkom słowo wakacje piszą na kartonie rodzice). 
R. wręcza dzieciom ołówki i prosi o narysowanie obrazków wokół napisu 
– skojarzenia ze słowem wakacje.  
Przykłady skojarzeń: plecak, las, jagody, grzyby, kajak, Bałtyk, 
muszla, palma, maliny, ryby, plaża, Tatry, ciupaga, wioska.  
R. prosi, aby dzieci nazywały narysowane obrazki a następnie dzieliły 
słowa na sylaby  (dzieci 6 letnie dzielą słowa na głoski). 
 
 • Rozmowa na temat planów wakacyjnych dzieci. R. pyta dzieci: Gdzie 
można spędzić wakacje? Dzieci wypowiadają się swobodnie.  
R. proponuje dzieciom, aby dowiedziały się, dokąd wybiorą się na 
wakacje Olek i Ada oraz inne dzieci. 
 
Karta pracy, cz. 5, nr 74  
 
Dzieci 6-letnie : − odczytują tekst, − wskazują na mapie miasta, do 
których jadą dzieci. − rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie.  
 
3. Zajęcia plastyczne Wakacyjna wyprawa. 
 
Dzieci wykonują pracę dowolną techniką :malowanie farbami, kredkami. 
 
Wykonanie zadania w kartach pracy cz. 5 s.75. 
 
4. Pobyt na świeżym powietrzu. 
 



 

 
 


