
 

 

 

 

Dzień dobry BIEDRONKI!   

Witamy w kolejnym tygodniu. 

15.06.2020 (poniedziałek) 

Temat tygodnia:  „ Nadszedł czas wakacji”. 

Temat dnia: „Wakacyjne plany” 
 

1.  Karta pracy, cz. 4, s. 80.  

Kolorowanie rysunku. Czytanie ( z pomocą rodzica)  tekstu. 

 

2.  Dobieranka sylabowa (Wyprawka plastyczna).  

Dziecko dostaje wyrazy podzielone na sylaby. Układa je i przykleja na kartce (wakacje, 

korale, owoce, lato, jezioro, trawa).  

 

3.Ćwiczenia poranne – 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dziecko na zaczarowanej łące. Dziecko swobodnie 

porusza się po pokoju – łące. Gdy usłyszy hasło Dziecko zaczarowane – przyjmuje pozycję 

zwierzęcia, jakie można spotkać na łące, i porusza się jak ono (np. bocian, żaba, motyl, 

pszczoła, kret, skowronek…). Na hasło Dziecko odczarowane znów porusza się swobodnie.  

• Ćwiczenia tułowia – Kwiaty na letniej łące. Dziecko w siadzie klęcznym podpartym, głowę 

ma położoną na kolanach. Na hasło Kwiaty rosną, wykonuje powolny wyprost tułowia i głowy 

oraz unosi ręce do góry. Na hasło Kwiaty więdną, powraca do pozycji wyjściowej. 

 • Ćwiczenia mięśni grzbietu – Ślimak. Dziecko w leżeniu przodem, ma wyprostowane i 

złączone nogi. Na hasło Ślimak, pokaż rogi – unosi głowę i ręce nad podłogą, a następnie 

przykłada zwinięte w piąstki dłonie do skroni. W czasie tego ćwiczenia łokcie są uniesione w 

górę. Na hasło Ślimak, schowaj rogi – opuszcza ręce i głowę i chwilę leży swobodnie na 

dywanie.  



• Marsz – Spacer po letniej łące. Dziecko maszeruje po obwodzie koła, jednocześnie 

wykonując głębokie wdechy i wydechy. 

3.   Karta pracy, cz. 4, s. 82. 

 Łączenie miast na rysunku mapy z odpowiednim kolorem według podanego opisu. 

4. Słuchanie opowiadania  S. Karaszewskiego „Wakacyjne plany”.     

  Z początkiem czerwca rozkwitły akacje. Cudowny zapach białych kwiatów akacji zwabił 

tysiące pszczół krążących wokół drzew brzęczącą chmurą. Zbierały pyłek i nektar kwiatów 

na pyszny miód akacjowy.  

 Sześciolatki, dla których były to już ostatnie dni w przedszkolu, myślały o swoich 

przyszłych szkołach. Niektóre z radością, inne z lekkim niepokojem. Szkoła szkołą – ale 

wcześniej są wakacje. 

 – Jadę do Krainy Wielkich Jezior – powiedział Bartek.  

– Mama i tata mają żaglówkę i wyruszymy w długi rejs po jeziorach. Będziemy łowili ryby, 

rozpalali ognisko na brzegu, smażyli ryby i piekli kiełbaski. A wieczorem dobijemy do 

przystani i prześpimy się w namiocie na polu namiotowym.  

– Ja też kiedyś byłem nad jeziorami – wtrącił Tadek. – Ale nie chciałbym tam jechać. 

Wszędzie tłok, pełno żaglówek, kajaków, motorówki i skutery wodne prują jak szalone. 

Zostawiają smugi spalin i plamy paliwa na wodzie. Brzegi jezior błotniste i pozarastane 

trzcinami. Na żaglówce cały czas trzeba siedzieć spokojnie, bardzo łatwo wpaść do wody. 

Ja wolę ciszę, spokój, gdzie mogę posłuchać śpiewu ptaków i rechotania żab. Jadę do 

wujka, do leśniczówki. Razem z wujkiem i ciocią będę poznawał zwyczaje zwierząt 

leśnych. Będziemy rozpoznawać tropy różnych zwierząt. Będziemy zbierać rogi zgubione 

przez rogacze, samce saren, jelenie, łosie i daniele. Wujek nauczy mnie rozpoznawać 

drzewa po liściach, kwiatach nasionach i kształcie koron. A z ciocią będziemy zbierać 

różne zioła, suszyć je. Zioła to naturalne lekarstwa. Ciocia jest doświadczoną zielarką i 

wie, które rośliny na co pomagają. 

 – A ja pojadę nad morze – powiedziała Ania. – Będziemy kąpali się w morzu, opalali na 

piaszczystej plaży, razem nazbieramy ładnych kamyków, muszelek, żółtych i brązowych 

bursztynów. A potem będziemy kopać w piasku dołki, budować zamki, które 

przyozdobimy kamykami i patykami. Muszelki i bursztyny zbierzemy do pudełka, to 

będzie nasza wakacyjna pamiątka. 

 – To prawda, morze jest piękne – dodał Grzesiek. – Ale bardzo kapryśne. I plaże 

wspaniałe, piaszczyste. Pod warunkiem, że nie wieje wiatr. Bo wtedy piasek jest 

wszędzie: w ubraniu, włosach, oczach. Woda w Bałtyku przeważnie jest bardzo zimna, a 

nawet lodowata. Nie da rady się kąpać. Można co najwyżej zamoczyć nogi, a potem 

szczękać zębami. A kiedy jest wysoka fala, to nawet nie wolno zbliżać się do wody.  

– A ja pojadę z rodzicami w góry. – powiedziała Zosia. – Rodzice zabierają rowery górskie. 

Będziemy jeździć po szlakach rowerowych, a tam, gdzie nie da się dojechać na rowerze, 

pójdziemy pieszo z kijkami i plecakami, aż do schroniska i jeszcze dalej, na sam szczyt 

góry, skąd są piękne widoki.  

– Góry są bardzo niebezpieczne. Pełno przepaści, można spaść i się połamać. Gdy wieje 

halny, łamie drzewa, świerki się przewracają. Pogoda szybko się zmienia. Nawet w 

słoneczny dzień może zaskoczyć burza. A wtedy – walą takie pioruny, że nie wiadomo, 

gdzie się skryć!  



– A ja pojadę do babci i dziadka na wieś – powiedziała Helenka. – Może nie ma tam jezior, 

morza ani gór, ale jest za to piękna, czysta rzeka, nie za szeroka i płytka, piaszczyste plaże, 

którymi jeśli ktoś chce – może spacerować kilometrami. Można płynąć z prądem w 

pontonie albo w kajaku, albo w łódce – jak kto chce. I jest las – a w nim sarenki, lisy, 

zające, a nawet widziałam łosie!  

– Na wsi strasznie nudno! – wybrzydzał Filip. – Nie ma kina, placów zabaw, mało dzieci, 

nie ma się z kim bawić. Trzeba uważać na kundle, które biegają wszędzie i tylko patrzą, 

żeby ugryźć w nogę. Nie można się od nich opędzić. Na łąkach pasą się krowy i konie, 

które brzydko pachną, brudzą, trzeba uważać, żeby w coś nie wdepnąć! 

 – A w mieście jest lepiej? – żachnęła się Kasia. – Po trawnikach biegają psy i też brudzą! A 

nie każdy właściciel po nich sprząta! A samochody? Taki ruch, że nie ma jak przejść przez 

ulicę! Trąbią, wymuszają pierwszeństwo, pędzą jak szalone, setką albo i szybciej. I 

wszędzie spaliny! Udusić się można! 

 – W mieście wcale nie jest źle! – powiedział Rysiek. - W mieście jest co robić! Wystarczy 

wyjść na podwórko – jest plac zabaw, można pojeździć na hulajnodze lub deskorolce! 

Zawsze można  spotkać kolegów, koleżanki! Można spacerować chodnikiem i oglądać 

wystawy sklepów! Jak jest gorąco, można pójść na basen. Wyjeżdżam na wakacje na 

działkę, ale chyba wolałbym zostać w domu, w mieście! 

 Dzieci opowiadały o swoich wakacyjnych wyjazdach, o podróżach i atrakcjach, jakie na 

nie czekają. Rozgorączkowane, przerywały sobie nawzajem, przekrzykiwały się jedno 

przez drugie. Tylko jedno dziecko, Krzyś, stał z boku, przysłuchiwał się, ale nie powiedział 

ani słowa. Miał smutną minę i łzy szkliły mu się w oczach.  

– A ty, Krzysiu, gdzie pojedziesz na wakacje? – spytała Helenka. 

 – Ja nigdzie nie pojadę – powiedział Krzyś i się rozpłakał. Dzieci umilkły. Podeszły do 

Krzysia i zaczęły go pocieszać. Żeby ci nie było smutno, będziemy wysyłać pocztówki. I 

będziemy dzwonili, żeby opowiedzieć, jak jest na wakacjach! I przywieziemy ci pamiątki z 

naszych podróży. I opowiemy ci, gdzie byliśmy, co robiliśmy i narysujemy ci obrazki z 

naszych podróży. I będziesz się czuł, jakbyś był z nami! Krzyś rozpromienił się. W lecie 

zostanie w domu, ale jednocześnie będzie tam, gdzie jego przyjaciele. Wakacje jego 

kolegów i koleżanek będą jego wakacjami. 

 

● Rozmowa na temat opowiadania.  

− Gdzie wybierał się Bartek z rodzicami?  

− Co mieli tam robić?  

− Gdzie miał spędzić wakacje Tadek? Co miał robić w leśniczówce?  

− Co Ania zamierzała robić nad morzem?  

− Co Zosia planowała z rodzicami robić w górach? 

 − Kto miał spędzić wakacje na wsi? 

 − Co Helenka mogła tam robić?  

− Gdzie wybierał się Krzyś?  

− Co postanowili jego przyjaciele?  

 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „W górach, w lesie czy nad morzem?”  

Dziecko porusza się po pokoju odpowiednio do dźwięków tamburynu (może być 

grzechotka, bębenek) - marsz, bieg, podskoki. Na przerwę w grze zatrzymuje się i 



naśladuje czynności, jakie może wykonywać w miejscu, którego nazwę podał  rodzic 

(morze, las, góry, wieś, miasto…).  

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 81.  

Kończenie rysunku na dole strony według wzoru znajdującego się na górze strony. 

Rysowanie po śladach rysunków fal, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku 

na górze strony.  

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne – zapraszamy do zabaw na świeżym powietrzu, a jeśli to 

niemożliwe, można wykorzystać zabawy z woreczkami zawarte w linku: 

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

 

7.  Ćwiczenia w książce, s. 90, 91.  

Czytanie ( z pomocą rodzica) wiersza i nazw czynności, które możemy wykonywać nad 

morzem. Wykonanie papierowej łódki według podanej instrukcji.  

8.  Karta pracy, cz. 4, s. 83. 

 Czytanie ( z pomocą rodzica) wypowiedzi dzieci o miejscach ich wyjazdów na wakacje. 

Łączenie tekstów z odpowiednimi zdjęciami. Rysowanie po śladzie rysunku bez 

odrywania kredki od kartki. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówek: 

 

Der Sommer   - lato 

 

 

 

 

 

 

Das Meer       - morze 

 

 

 

 

 

 

 

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


Die Berge       - góry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziecko powtarza słówka, stara się je zapamiętać, wskazuje właściwą ilustrację. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.06.2020 (wtorek)                                           

Dzień dobry!  

Temat dzisiejszy:  

„Co zabierzemy na wakacje?”  

 

 
 

1.  Ćwiczenia w książce, s. 92.  

Określanie, co nie pasuje na obrazku.  

 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 84.  

Liczenie na palcach. Łączenie zapisów działań matematycznych z odpowiednimi wynikami 

według wzoru.  

Liczenie na palcach. Wpisywanie liczb będących wynikami dodawania i odejmowania. 

Łączenie liczb w pary tak, aby wynik ich dodawania wynosił 10.  

 

3. Ćwiczenia poranne : 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Dziecko na zaczarowanej łące. Dziecko swobodnie 

porusza się po pokoju – łące. Gdy usłyszy hasło Dziecko zaczarowane – przyjmuje pozycję 

zwierzęcia, jakie można spotkać na łące, i porusza się jak ono (np. bocian, żaba, motyl, 

pszczoła, kret, skowronek…). Na hasło Dziecko odczarowane znów porusza się swobodnie.  

• Ćwiczenia tułowia – Kwiaty na letniej łące. Dziecko w siadzie klęcznym podpartym, głowę 

ma położoną na kolanach. Na hasło Kwiaty rosną, wykonuje powolny wyprost tułowia i głowy 

oraz unosi ręce do góry. Na hasło Kwiaty więdną, powraca do pozycji wyjściowej. 

 • Ćwiczenia mięśni grzbietu – Ślimak. Dziecko w leżeniu przodem, ma wyprostowane i 

złączone nogi. Na hasło Ślimak, pokaż rogi – unosi głowę i ręce nad podłogą, a następnie 

przykłada zwinięte w piąstki dłonie do skroni. W czasie tego ćwiczenia łokcie są uniesione w 

górę. Na hasło Ślimak, schowaj rogi – opuszcza ręce i głowę i chwilę leży swobodnie na 

dywanie.  

• Marsz – Spacer po letniej łące. Dziecko maszeruje po obwodzie koła, jednocześnie 

wykonując głębokie wdechy i wydechy. 

 

4. Zabawa z rymowanką:  

 Wakacje, wakacje 

 to wspaniały czas – 

 czeka na nas morze,  

góry, rzeka, las. 

 Dziecko mówi rymowankę za rodzicem, dzieląc słowa na sylaby i rytmicznie klaszcząc.  

 

5. Zabawa „ Co zabieramy na wakacje?” 

Rodzic podaje nazwy różnych przedmiotów a dziecko odpowiadając TAK lub NIE, decyduje 

czy dana rzecz jest potrzebna na wakacjach . Przykładowe rzeczy : lupa, latarka, piłka, 



deskorolka, koc, wiaderko, łopatka, okulary przeciwsłoneczne, kożuch, sanki, materac, 

książka, koszyk, łyżwy…  

6. Karty pracy, cz. 4, s. 86, 87. 

 Czytanie tekstu. Określanie, co można robić na wakacjach. Rysowanie miejsca, w którym 

dziecko spędzi wakacje. 

 Oglądanie ikonek. Określanie, jakie wakacyjne rady one przedstawiają.  

Rysowanie po śladzie rysunku bez odrywania kredki od kartki. 

 

7.Zabawy patyczkami – ćwiczenia w liczeniu.  

Dziecko dostaje 10 patyczków w trzech kolorach ( mogą być nakrętki), cyfry napisane na 

karteczkach(0, 1….9) i znaki ( + - =)  : 

• Układa przed sobą patyczki według kolorów, a pod nimi działanie, które to ilustruje.  

Np. dziecko dostało 6 patyczków niebieskich, 3 patyczki zielone i 1 żółty patyczek. Układa 

działanie: 6 + 3 + 1 = 10. Itd. 

•Dziecko symuluje za pomocą patyczków sytuacje przedstawione przez rodzica, układa 

odpowiednie działania, udziela odpowiedzi. Np. rodzic podaje treść zadania: Mama miała 8 

jabłek. 4 jabłka dała babci. Ile jabłek zostało mamie? Dziecko układa przed sobą 8 patyczków, 

4 odsuwa i układa działanie: 8 – 4 = 4. Następnie udziela odpowiedzi: Mamie zostały 4 jabłka. 

 

Przykładowe działania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Karta pracy, cz. 4, s. 85.  

Liczenie patyczków w każdym wzorze. Układanie z patyczków wybranego wzoru. Następnie 

układanie wzoru z 10 patyczków według własnego pomysłu i narysowanie tego wzoru w 

ramce.  

8. Karta pracy, cz. 4, s. 88. 

 Czytanie wyrazów. Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Łączenie z 

wyrazem piasek zdjęć przedmiotów, do wykonania których użyto piasku. 

 Łączenie z wyrazem glina zdjęć przedmiotów, do wykonania których użyto gliny. 

 Rysowanie po śladach rysunków. Kończenie rysowania dzbanków według wzoru. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) J. niemiecki: 

 

Wprowadzenie słówek : 

 

 baden –             kąpać się 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sonnen  -           opalać się 

 

 

 

 

 

 

 



klettern  -          wspinać się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Dziecko powtarza słówka, wskazuje właściwą ilustrację, stara się zilustrować je ruchem. 

 

 

 

Miłego Dnia!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.06.2020 (środa) 

 

Nadchodzi lato 

 

 

1.Karta pracy, cz. 4, s. 89. Kończenie rysunków według podanego wzoru. 

 

2.Ćwiczenia w książce, s. 93. Czytanie tekstu o latawcu. 

 

 II Nadchodzi lato – zapoznanie z oznakami nowej pory roku. 
 

1. Oglądanie reprodukcji obrazów  przedstawiających lato. Wypowiedzi 

dzieci na temat tego, jakie oznaki lata przedstawiają. (proszę w wyszukiwarce 

wpisać obraz „Lato” i poprosić dziecko, by opisało co znajduje się na wybranym 

obrazie. Może opisać więcej obrazów, jeśli ma chęć. 

 

 

2. Karty pracy, cz. 4, s. 90, 91. • Czytanie tekstu i dopowiadanie. • Słuchanie 

wiersza. 

− Co dzieje się latem w przyrodzie? 

− Za co lubicie lato? 

• Oglądanie rysunków. Określanie, co przedstawiają. Kolorowanie ich.   

• Rysowanie drogi chłopca do butów odpowiednich na letnią wędrówkę. 

 

3.Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 96. Czytanie zdań. Uzupełnianie ich 

wyrazami odszukanymi wśród naklejek. Tworzenie mapy skojarzeń do wyrazu 

wakacje. 

 

4.Wypowiedzi dzieci na temat: Gdzie można spędzić wakacje? Podawanie przez 

dzieci swoich planów wakacyjnych. 

 

5. Wykonanie rysunku na temat : „Gdzie chciałbym spędzić wakacje?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

18.06.2020 (czwartek) 

Dzień dobry! 

Temat dzisiejszy: „Wspominamy rok w przedszkolu” 

 
1. Układanie puzzli – truskawki (Wyprawka plastyczna).  

 

2. Ćwiczenia poranne –  zapraszamy do poćwiczenia skoków z wykorzystaniem skakani i 

piosenką: https://www.youtube.com/watch?v=vpfNYdqFwLs 

 

3. Wspominamy rok w przedszkolu – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu:  

 

-  Ćwiczenia w książce, s. 94, 95, 96. 

Czytanie zdań na temat obrazków. Opowiadanie o tym, co się wydarzyło w ciągu roku 

szkolnego.  

Dziecko czyta ( z pomocą rodzica) krótkie teksty. Potem opowiada o tym, co przedstawiają 

obrazki. Rodzic wspomaga je pytaniami.  

• Wspólne z rodzicem czytanie tekstu o wakacjach. 

 

4. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Wakacyjny pociąg”. 

Do zabawy zachęcamy rodziców i rodzeństwo. Uczestnicy ustawiają się w rzędzie jedno za 

drugim i kładą ręce na ramionach osoby stojącej przed nimi – tworzą wakacyjny pociąg. 

Maszynistą jest pierwsza osoba. Pociąg będzie jechał przez różne miejsca, których nazwy 

będzie podawał maszynista (np. las, łąka, plaża, góry, jezioro…), a pozostali będą naśladować 

to, co można robić w tych miejscach. 

5. Karty pracy, cz. 4, s. 92, 93, 94.  

Czytanie nazwy stacji. Odgadnięcie, gdzie jedzie pociąg. Próby pisania przedstawionych liter. 

Czytanie i omawianie znaków przedstawiających tematykę poznaną w ciągu roku szkolnego. 

Czytanie ( z rodzicem) tekstu o tym, co dzieci poznały w ciągu roku szkolnego.  

 

6.Ćwiczenia gimnastyczne  - zachęcamy do zabaw na świeżym powietrzu, spacerów, jazdy na 

rowerze, a w razie niepogody zapraszamy do przypomnienia sobie niektórych  ćwiczeń z 

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


przedszkola:https://www.youtube.com/watch?v=W1JYjCmY-

qQ&list=RDCMUCHup7U5UxcEd_0DITHXKFEg&start_radio=1&t=0 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

J. niemiecki: 

 

Wierszyk: „Wir gehenn baden” 

 

Heute ist das Wasser warm    -  dzisiaj woda jest ciepła 

heute gehen wir baden.                 - dzisiaj idziemy się kąpać 

Und am Abend kehrn wir heim   - a wieczorem wrócimy do domu 

braun wie Schokoladen              - brązowi jak czekolada 

  

 
 

Dziecko słucha treści, powtarza fragmenty wierszyka, stara się je zapamiętać, 

 

 

Udanej zabawy i miłego dnia. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W1JYjCmY-qQ&list=RDCMUCHup7U5UxcEd_0DITHXKFEg&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=W1JYjCmY-qQ&list=RDCMUCHup7U5UxcEd_0DITHXKFEg&start_radio=1&t=0


19.06.2020 (piątek) 

 

Latem  śpiewamy i ćwiczymy 

 

1. Zabawa przy piosence „Tato, już lato”. 

https://youtu.be/6fh_Ioz9Gn8 

 

Ref: Tato już lato 

będziemy znów jeść lody 

Tato już lato 

kup bilet do przygody 

Tato już lato 

będziemy boso chodzić 

Tato już lato 

już brodę zgolić czas 

 

Gdy ciepły dzień, to nawet leń na spacer chciałby iść 

Już pora wstać i pobiec w świat 

A tata jeszcze śpi 

Chcę lody jeść, na drzewo wejść 

i z góry patrzeć w dół 

Zeskoczyć w piach 

i chociaż raz przeskoczyć z tata rów 

 

Ref: Tato już lato... 

 

Gdy ciepły dzień, popływać chcę 

Przez słomkę wodę pić 

Na piasku spać i trawę rwać 

Do lasu z tatą iść 

Maliny jeść, jagody też 

W kałuży szukać żab 

Tu rośnie grzyb, tam ślimak śpi 

Na głowę chrabąszcz spadł 

 
Ref: Tato już lato... 

 
Proszę, aby dzieci posłuchały piosenki kilka razy i postarały się ją zaśpiewać. Jeżeli jest to 

możliwe, to niech zrobią to w obecności mamy. Niech powtarzają po 2-3 razy dziennie , aby 

zdążyły się jej nauczyć i mogły zaśpiewać ją swojemu tacie w Dniu Taty. Mają teraz kilka 

dni, by poćwiczyć i zrobić tacie niespodziankę. Chętne dzieci mogą dodatkowo stworzyć 

układ taneczny, do którego mogą nawet zaprosić rodzeństwo. 

 

2. Gimnastyka - https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

https://youtu.be/6fh_Ioz9Gn8
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM

