
Motylki

Temat tygodnia: Nadchodzą wakacje!
 

Dzień dobry Motylki. Już niedługo wakacje!
Więc zapraszam do ostatnich zabaw z nami. 

Poniedziałek: Czym pojedziemy na wakacje?

1. Posłuchaj piosenki „Już wakacji nadszedł czas”.
https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g 

Odpowiedz na pytania:
-Czy zbliżają się wakacje?
-Co to są wakacje?
-Kiedy są wakacje? (pora roku)

*Jak myślisz czym można wybrać się na wakacje?

https://www.youtube.com/watch?v=ue82bNmhv6g




2. Naśladujemy odgłosy różnych pojazdów.
Rodzic pokazuje zdjęcie danego środka lokomocji i naśladuje dźwięki, jakie on
wydaje, a dzieci je naśladują. 

Pociąg – puff, puff, puff… 
Samolot – sssyyyyyyyy… 
Samochód – brum, brum, brum… 
Rower (dzwonek) – dzyń, dzyń, dzyń… 
Autobus – ter, ter, ter… 

3. Zabawa ruchowa  „Samochody i Rowery”.
Rodzic czyta a dziecko wykonuje wskazane czynności.

A teraz czary mary fokus pokus zamieniam dzieci w samochody. Wyruszamy na 
wyprawę za miasto. Odjeżdżamy!
Zapinamy pasy, odpalamy silnik i ruszamy. Jedziemy, prosto, skręcamy w prawo w 
lewo i czerwone światło. STOP. Czekamy..., aż zmieni się na zielone i ruszamy. 
Jedziemy prosto, w prawo w lewo, a co to przed nami łąka, samochód się zakopał i 
pobrudził od błota na łące, więc przesiadamy się na rower. Kładziemy się na plecach 
i ruszamy, (jedzie rowerek na spacerek...) a tu nagle wielka góra, musimy pod nią 
podjechać, powoli, o jak ciężko. Dojechaliśmy. Uff. A teraz z górki na pazurki 
szybko, szybko. Cudownie było na tej łące, ale pora wracać do domu. Wsiadamy 
znów do samochodów. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Brum brum brum 
pssssss.....pssssss. Samochód zgasł. Zabrakło paliwa musimy go zatankować. 
Czas zatankować nasze samochody . Siadamy w siadzie skrzyżnym, plecki są proste, 
ręce na kolankach. Głęboki wdech i długi wydechu i jeszcze raz. Teraz samochody 
zatankowane, zadanie wykonane znakomicie. 

4. Praca plastyczna „Samochodzik”.

Potrzebne będzie:
rolki po papierze toaletowym, tektura lub brystol, klej, nożyczki, ołówek, kredki, 
mazaki, farby, papier kolorowy, bibuła, kolorowe gazety, pędzel.

Rolkę po papierze toaletowym rozcinamy na pół, uzyskamy w ten sposób parę kół do 
samochodu. W każdej części z jednej strony robimy nacięcie tak, żeby dało się w nie 
włożyć tekturę. Tak przygotowane koła malujemy farbą w dowolnym kolorze i 
odstawiamy do wyschnięcia.

Z tektury lub brystolu wycinamy szablon samochodu bez kół. Tak przygotowany 
szablon możemy ozdobić dowolną techniką. Możemy pomalować 
kredkami/mazakami/farbami, wykleić papierem kolorowym lub bibułą. Możemy też 
zrobić w formie kolażu – z bibuły robimy kolorowe kuleczki i przyklejamy je do 
szablonu w odpowiedni sposób. Tak ozdobiony szablon wkładamy w nacięcia kół 
zrobionych wcześniej z rolek i uzyskujemy samochód na kołach z rolek.



5. „Papierowe Statki”.

Jeśli masz ochotę przygotuj statek z papieru. Następnie włóż go do miski wypełnioną 
wodą. Zrób wdech powietrza nosem i wydech na statek tak, aby płynął po wodzie.
Link poniżej pokazuje „Jak zrobić papierowy statek”.
https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M


Wtorek: Tatuś jest moim bohaterem

1. Posłuchaj wiersza.

Tata
mógłby szybowcem latać!
Dojść aż na koniec świata!
Tata się zna na kwiatach!
Naprawi płot i fiata!
Tata
mógłby chodzić lasami,
górami!
Mógłby w morzu
szukać skarbów czasami!
Mógłby wszystko!
Ale chce być z nami.
Bo nas kocha!
Bo my go kochamy! 

*Kochane dzieci kto ma dzisiaj swoje święto? 

Tak, Wasz Tata.

Z tej okazji bardzo mocno uściskajcie, ucałujcie Swojego Tatę 
i zaśpiewajcie głośne „Sto lat”.

2. „Dyplom dla Super Taty”.
Dla Tatusia w prezencie możecie wykonać wybrany dyplom lub laurkę poniżej.









3. „Motylki” zaproście Tatusia do wspólnej zabawy!



Środa: Jedziemy nad morze

1. Połącz takie same pszczółki.



2. Posłuchaj opowiadania „Wyjazd nad morze”.

Zając Cezary i miś Gabryś wygrzewali się na słońcu. Był upalny lipcowy dzień.
– Och, jak miło – westchnął Cezary i przeciągnął się na kocu.
– Nie lubię lata – narzekał miś – jest ciepło – ufff... – duszno – ufff... – i nudno . 
Podczas upałów zawsze robię się senny. Hmmm... – zastanowił się
 – Może masz ochotę na małą wycieczkę?
– Ooo... tak! – wykrzyknął uradowany miś. – Bardzo chętnie! Tylko dokąd? 
– Na przykład nad morze – zaproponował zając.
– Ojej! Nigdy nie widziałem morza. Jak ono wygląda? Czy jest duże?
– Tak, ogromne i bez ustanku szumi – szszsz... szszsz... szszsz...
– Naprawdę? – zdziwił się miś. – W takim razie już idziemy.
– Ha, ha, ha – serdecznie zaśmiał się Cezary. – Misiu, morze jest daleko. Nie zdołasz 
tam dojść.
– Hmmm... Jak się tam dostaniemy? – zastanawiał się miś 
 – Może poprosimy o pomoc konika Kasztanka? On ma bardzo mocne kopytka 
– Nic się nie martw, Gabrysiu. Pojedziemy nad morze pociągiem.
– Właśnie, pociąg! Nie pomyślałem o nim! 
– Biegnij do domu, misiu. Jutro rano wyruszamy – zarządził zając.
– Hurra, hurra! – zawołał uszczęśliwiony miś i szybko pobiegł do swojej chatki – tup, 
tup, tup. Biegnie – tup, tup, tup – patrzy, a tu tygrysek Urwisek bryka po łące – hops, 
hops, hops.
– Hej, hej! Tygrysku! – zawołał uszczęśliwiony miś. – Nigdy nie zgadniesz, dokąd 
jutro jadę! Jest duże i robi szszsz... szszsz...
– Hmmm... Duże i robi szszsz... szszsz...? Co to może być? Jezioro?
– Nie...
– Już wiem! Morze!
– Tak! Jedziemy z Cezarym nad morze! – potwierdził miś z zapałem.
– Och, ale wam dobrze. Jak myślisz, czy ja też mógłbym pojechać?
– Oczywiście, tygrysku. Zając bardzo cię lubi, na pewno nie będzie miał nic 
przeciwko, abyś jechał z nami.
– To wspaniale! Kiedy wyruszamy?



– Jutro rano. Spotkajmy się o dziewiątej przy tym dużym dębie.
– W porządku. Już biegnę się pakować – powiedział tygrysek i radośnie pobrykał do 
swojego domku – hops, hops, hops.
Następnego dnia przyjaciele spotkali się na polanie. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. 
Tylko zajączek wyraźnie był czymś strapiony. Siedział pod drzewem i nerwowo 
chrupał swoją marchewkę –chrup, chrup, chrup.
– Ojoj, ojoj – mruczał pod nosem – nie wiem, czy wyłączyłem czajnik. Tak bardzo 
się spieszyłem...
– Zajączku, pociąg za chwilę odjeżdża, nie będzie na nas czekał. Jestem pewien, że 
dobrze zamknąłeś chatkę i na pewno zdjąłeś czajnik z pieca – uspokajał go Urwisek.
– Hmmm... Obyś się nie mylił, tygrysku. Co jednak będzie, jeżeli czajnik nadal stoi 
na ogniu i woda się gotuje – bul, bul, bul – a biedny gwizdek wciąż gwiżdże?  – 
Cezary bardzo się zasmucił, usiadł na trawie i znów zaczął nerwowo chrupać 
marchewkę – chrup, chrup, chrup.
– W takim razie wracamy – westchnął tygrysek.
– A co z naszą wycieczką? – zmartwił się Gabryś
 – Niestety, misiu, będziemy musieli zrezygnować z wycieczki.
Gabryś usiadł na trawie i rozpłakał się.
– A-feee... Misiu, jesteś strasznym egoistą! – skarcił go Urwisek.
 – Nie możesz myśleć tylko o sobie! – Tak się cieszył, że zobaczy morze – bronił 
Gabrysia zając. – Urwisku, nie miej mu tego za złe. Wrócę do chatki, a wy 
pojedziecie sami.
– W żadnym wypadku! – zawołał Gabryś. – Zobacz, zajączku, już nie płaczę. Albo 
pojedziemy wszyscy, albo nikt!
– To mi się podoba! – zawołał Urwisek. – Misiu, jesteś bardzo dzielny!
Powoli poszli do chatki Cezarego. Szli: zając – kic, kic, kic – Gabryś – trep, trep, trep 
– Urwisek – hops, hops, hops. Doszli już do starej wierzby, gdy nagle zobaczyli 
wróbla Huberta.
– Ćwir, ćwir, dzień dobry – przywitał się ładnie wróbelek. – Dlaczego jesteście tacy 
smutni? Ćwir, ćwir, może pomóc?
– Zostawiłem czajnik na piecu – powiedział zmartwiony zajączek.
– Ćwir, ćwir, wcale nie! Ćwir, ćwir, przelatywałem przed chwilą koło twojego 
domku. Bałem się, że jeszcze śpisz, więc zajrzałem przez okno do chatki.
– Iii...? Widziałeś mój piec? Jesteś absolutnie pewny, że nie było na nim czajnika?
– O tak, ćwir, ćwir, jestem pewny.
– W takim razie biegnijmy, przyjaciele! – zawołał uradowany Cezary.
– Może jeszcze zdążymy na pociąg!
– Dziękujemy ci, wróbelku! – zawołał tygrysek i uśmiechnął się serdecznie do 
wróbelka. Gabryś zaś i Cezary posłali mu piękne całusy.
– Ćwir, ćwir, polecę z wami i odprowadzę was na pociąg.
Szybciutko podążyli w kierunku stacji. Zając kicał – kic, kic, kic – Gabryś tupał – 
tup, tup, tup – Urwisek skakał – hops, hops,hops – wróbelek frunął – frrr... frrr... frrr... 
W końcu przybyli na miejsce. Byli bardzo zmęczeni, usiedli więc na ławeczce.
– Spokojnie – wysapał Urwisek – pociągu jeszcze nie ma. Ufff... Już myślałem, że 



nie zdążymy.
– Ojojoj... – zmartwił się Cezary. – A jeżeli pociąg już odjechał? Ojojoj...
– Nie panikuj, zajączku – uspakajał go Urwisek. – Zobaczysz, że pociąg lada chwila 
wtoczy się na stację – puf, puf, puf – wesoło zagwiżdże – uuu, uuu – i szybciutko 
zabierze nas nad morze – cz-cz-cz, cz-cz-cz, cz-cz-cz.
– Obyś miał rację, tygrysku.
Mijały minuty. Zegarek Cezarego nieubłaganie odmierzał czas – tik-tak, tik-tak. Na 
próżno nasi przyjaciele spoglądali to w prawo, to w lewo. Wszystko wskazywało na 
to, że pociąg już odjechał (...) 

Odpowiedz na pytania:

-Kto wystąpił w opowiadaniu?

-Kto nie lubił lata i dlaczego?

-Gdzie postanowiły wybrać się zwierzątka?

-Czym denerwował się Zając Cezary?

-Czy przyjaciele dotarli nad morze?

*Posłuchaj szumu morza.

https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU 

Po morzu pływają? 

3. Zabawa ruchowa „Wejście do portu”.
Zabawa rodzinna. Dwie osoby trzymają sie za rece, jedno jest statkiem – stoi w 
srodku. Na sygnał Rodzica:Statki wypływaja na morze, dzieci podnoszą rece 
(otwierają port). Dziecko, ktore jest statkiem, wypływa na morze – porusza sie 
swobodnie. Na hasło Rodzica:Statki, do portu, dzieci wracają do swojej pary.

4. Zabawa graficzna „Fale morskie”.
Tacki z piaskiem lub zabawa w piaskownicy.
Dziecko rysuje palcami na piasku fale morskie – linie faliste i spiralne. 

https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU


5. Co zabierzesz ze sobą nad morze?

Wskaż paluszkiem lub otocz w pętelkę co będzie potrzebne na wyjazd nad morze.



6. Pokoloruj wybrany obrazek.



Czwartek: Moje wymarzone wakacje

1. Posłuchaj wiersza „Na wakacje ruszać czas”.

Za dni kilka –o tej porze
będę witać polskie morze.
Bo najbardziej mi się marzy
żeby bawić się na plaży.

A ja chciałbym dotknąć chmury
i dlatego jadę w góry.
Razem z mamą, razem z tatą
w górach lubię spędzać lato.

Ja na morze nie mam czasu.
Wolę jechać het- do lasu.
I tam z dziadkiem zbierać grzyby
albo w rzece łowić ryby.

Dla mnie to najlepsza pora
żeby wskoczyć do jeziora.
Nie chcę w upał chodzić w góry.
Wolę jechać na Mazury.

Morze, góry, las i rzeka;
Wszystko to już na nas czeka.
Bo zaczęło się już lato
Jedźmy mamo, jedźmy tato.

-Dokąd możemy się wybrać na wakacje?
-Dokąd Ty najbardziej chciałbyś 
pojechać?



2. Zabawa ruchowa „Jedziemy na wycieczkę”.
Rodzic włącza piosenkę „Jedziemy na wycieczkę”. Dzieci poruszają się w rytm 
muzyki, ustawieni w kolejce imitują pociąg. 
https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc 

3. Praca plastyczna „Plaża”.

Za pomocą pędzelka malujemy gąbkę farbą (nie za grubo, ale i nie za słabo), a 
następnie odciskamy delikatnie gąbkę na papierze. Niebieska farba – woda, a żółta 
farba - plaża.

Kiedy praca wyschnie można pomalować stopki dziecka farbą a następnie odbić je na 
„Plaży”. Prace można uzupełnić wg własnego pomysłu, np. zwierzątkami morskimi.  

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc


*Propozycje również ciekawych prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.





4. Zabawa matematyczna „Muszelki”.
Pokoloruj:
-dużą muszelkę na niebiesko
-średnią muszelkę na żółto
-małą muszelkę na czerwono

-Policz ile jest wszystkich muszelek?



Piątek: Bądź bezpieczny podczas wakacji

Witajcie Kochane Motylki – dziś po raz ostatni pobawimy się razem w naszym 
zdalnym nauczaniu. Przed Wami wakacyjne wyjazdy, przygody i zabawy. Chcemy 
Was dziś uwrażliwić na różne niebezpieczne sytuacje, które mogą Was spotkać 
podczas wakacji.
      
Na rozgrzewkę proponujemy ćwiczenia logopedyczne. 

1. Ćwiczenia logopedyczne.

• Szum morza. 
Dzieci naśladują szum morskich fal: mówią: szszszuuu, szszszuuu, szszszuuu... i 
poruszają odpowiednio rękami.
• Rybki. 
Dzieci naśladują ruchy pyszczka rybek – otwierają i zamykają ściśnięte usta.
• Górskie echo. 
Dzieci na jednym wydechu mówią: Halo, halo, halooooo..
• Owieczki na hali.
Dzieci chodzą na czworakach, naśladują pasące się owieczki i baranki, co jakiś czas 
mówią: bee, bee, bee...

2.  Wierszyk J. Koczanowskiej   „Nie wolno” 

Posłuchaj wierszyka, który przeczyta Ci mama i porozmawiajcie  o zasadach 
bezpieczeństwa w kontakcie z obcymi.

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie
kto to jest znajomy, a kto obcym jest..
Ze znajomym można bawić się, rozmawiać
ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać!

Nie wolno zaufać nawet gdy ktoś mówi,
że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi.
Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków
lub iść z nieznajomym na spacer do parku.

3. Oglądanie filmu „ Bezpieczeństwo dzieci nad wodą”
Film znajdziecie klikając w niżej podany link. Porozmawiajcie o zasadach 
bezpiecznego wypoczynku nad wodą. 
 
www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

http://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


4. Kolorowanie obrazka 

Pokoloruj rysunek, powiedz co dziewczynka i jej piesek robią nad morzem. 



Poniedziałek/Wtorek: Pomysł na nudę

1. Zabawa „KOLOROWE BAŃKI MYDLANE”.

Przepis na kolorowe bańki mydlane
•1 litr wody;
•4 łyżki płynu do mycia naczyń;
•barwniki spożywcze;
•słomki do napojów;
•biała kartka;

Do dużego naczynia wlewamy litr wody i dodajemy 3 łyżki gęstego płynu do mycia 
naczyń. Delikatnie mieszamy składniki. Do małych miseczek lub szklanek wlewamy 
wodę z płynem i dodajemy odrobinę barwnika spożywczego. Mieszamy łyżeczką i 
zabieramy się za „produkcję” kolejnej kolorowej mikstury. 

Zabawa polega na dmuchaniu przez słomkę i tworzeniu kaskady kolorowych baniek. 
Wyleją się z misek jak lawa. Bańki zostawią na kartce kolorowe wzory.



2. Zabawa „Wrzucanie kamyków do wody”.
Bardzo zajmujące i chłodzące w gorący dzień. Wystarczy miska z wodą i kamyczki. 
Można je wrzucać i obserwować zachowanie wody, można je później wyjmować, 
przekładać. Zajęcie na dłużej. We wspólnej zabawie, można zrobić zawody na 
rzucanie kamyk z pewnej odległości. 

3. Zabawa „Poszukiwanie skarbu”.
Skarb można ukryć w piasku, pod krzaczkiem. Można zachęcić dziecko do 
poszukiwania skarbu, jak w zabawie w chowanego, a można stworzyć całą historię. 
Chować karteczki, z kolejnymi wskazówkami, rysować kredą wskazówki itp. 



4. „Piknik na kocyku”.
Można coś dobrego zjeść, posiedzieć, odpocząć na kocyku. W ogrodzie, parku, lesie. 
Do tego dołożyć gry planszowe, lub poczytać bajki.

5. Zabawy na świeżym powietrzu.



Dziękujemy Rodzicom za współpracę 
i zaangażowanie podczas zdalnego nauczania, 

a dzieciom za aktywność i piękne prace.
Życzymy udanych, słonecznych, pełnych 

wrażeń oraz bezpiecznych wakacji.

Pozdrawiamy i do zobaczenia po wakacjach!
Panie: Magda P., Jadzia, Małgosia, Magda B.
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