
Temat kompleksowy „Wakacje” od 22.06.2020 do 

26.06.2020 

 

1. „Góry” Dzieci wspólnie z rodzicem odnajdują na mapie Zakopane oraz największe polskie góry (Tatry, 

Bieszczady, Karkonosze, Pieniny, Góry Świętokrzyskie). Sprawdzają za pomocą sznurka odległość od 

miejscowości, w której mieszkają, do polskich gór. Porównują długości sznurków i oceniają, które góry leżą 

najbliżej, a które najdalej. 

 

 

 

2. „Kogo i co możemy spotkać na szlaku?” – Rodzicu pokaż dziecku ilustracje zwierząt i roślin, które można 

spotkać w górach, przeczytaj ich nazwy i wyjaśnij, co to znaczy „pod ochroną”.  



 

 

 

 

3. Poznajemy Morze Bałtyckie  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9Yb

N4prqAhVos4sKHb5mBBoQwqsBMAJ6BAgIEA4&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3F

v%3DrjxL_U_boqQ&usg=AOvVaw3_mDJFKa4J1BCzhWoPTYi0  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9YbN4prqAhVos4sKHb5mBBoQwqsBMAJ6BAgIEA4&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrjxL_U_boqQ&usg=AOvVaw3_mDJFKa4J1BCzhWoPTYi0
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9YbN4prqAhVos4sKHb5mBBoQwqsBMAJ6BAgIEA4&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrjxL_U_boqQ&usg=AOvVaw3_mDJFKa4J1BCzhWoPTYi0
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC9YbN4prqAhVos4sKHb5mBBoQwqsBMAJ6BAgIEA4&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrjxL_U_boqQ&usg=AOvVaw3_mDJFKa4J1BCzhWoPTYi0


Możecie również wykonać zaproponowana pracę plastyczną.  

 

4. Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania.  

Lato 

Zdzisław Szczepaniak 

No dzieciarnia – co wy na to? 

Już od jutra mamy lato! 

Ta wspaniała, ciepła pora 

Trwa od rana do wieczora 

Przez co najmniej dwa miesiące, 

Gdy najmocniej grzeje słońce. 

W tym to czasie, o tej porze 

Każdy bawi się, jak może. 

Z bratem, z siostrą, z kolegami. 

Samotnicy wolą sami. 

Malcy jeżdżą na rowerkach, 

Trwa zabawa w piłkę, w berka. 

Warczą wściekle motorynki. 

Kto tak piszczy? To dziewczynki… 

Przechwalają się chłopaki: 

– Co tam guzy i siniaki! 

Na trzepaku – gimnastyka. 

Pół podwórka kozły fika, 

A wódz Indian właśnie każe 

Schwytać jakieś blade twarze 

I przywiązać je do pala, 

Choć współczucie nie pozwala… 

Ktoś gdzieś chlipie: 

– Ja się boję… 

W odsiecz idą mu kowboje. 

Inni znów za piłką gonią 

(szyby już ze strachu dzwonią), 

Komuś w biegu spadły buty 

(nic nie szkodzi – to nie luty), 

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła… 

W piaskownicy góra piasku. 

Dookoła pełno wrzasku. 

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 

Głośno krzyczy (i ma rację): 

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem, 

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem, 

Mania z Halą, Wanda z Martą, 



Gosia z Basią – no bo warto 

Wykorzystać każdą chwilę, 

Aby się zabawić mile, 

Aby nie iść do przedszkola, 

Aby strzelić wreszcie gola, 

Aby w nosie mieć klasówki, 

Dwójki, piątki, wywiadówki… 

Można wreszcie się nie śpieszyć, 

Można się z wszystkiego cieszyć. 

Do momentu… gdy z balkonu 

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”. 

W domu nas do wanny wsadzą, 

Doszorują i wygładzą. 

Potem każą siąść za stołem 

i napychać brzuch z mozołem. 

A gdy wreszcie wszystko zjemy, 

Wykrztusimy: „Dziękujemy…” 

Wówczas mama – dobra wróżka – 

Zaprowadzi nas do łóżka. 

Na dobranoc zaś koniecznie 

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…”. 

 

W co bawiły się dzieci z wiersza? W co wy bawicie się latem? Jakie przedmioty do zabawy kojarzą wam się 

z latem? 

 

5. Karty pracy do wykorzystania – ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2  

5. „Bezpieczne wakacje” Rodzic czyta zdania, a dzieci oceniają ich prawdziwość, odpowiadając „prawda” 

lub „fałsz”.  

 

Przykłady zdań: 

–– Na plaży można palić ognisko. 

–– Gdy świeci słońce, należy smarować się kremem do opalania. 

–– Biała flaga oznacza, że można się kąpać. 

–– Można chodzić po wydmach. 

–– Można spacerować po górach w klapkach. 

–– Na plaży nie można śmiecić. 

–– Podczas jazdy na rowerze trzeba mieć kask. 

–– Można wchodzić do wody na niestrzeżonej plaży. 

 

Kochane dzieci zbliżają się wakacje, pamiętajcie, aby podczas 

wspólnych zabaw zawsze pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. 



Słuchajcie Waszych Rodziców i opiekunów. Pamiętajcie o zasadach 

bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Nie rozmawiajcie z obcymi, 

informujcie Rodziców gdyby ktoś Was zaczepiał. Nie oddalajcie się od 

Rodziców bez pytania – w nowych miejscach łatwo się zgubić.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&ca

d=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-

745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0J

f1sNs20HuXBzGHUrz-Yh – bezpieczne wakacje 

Życzymy Wam radosnych, bezpiecznych, udanych i ciepłych wakacji!!!!!!! 

Pozdrawiamy – pani Małgosia, Magda i Ewa.  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0Jf1sNs20HuXBzGHUrz-Yh
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0Jf1sNs20HuXBzGHUrz-Yh
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0Jf1sNs20HuXBzGHUrz-Yh
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0Jf1sNs20HuXBzGHUrz-Yh
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUw9-745rqAhUyx4sKHW_gCUAQtwIwAnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgrMOHv_pdiE&usg=AOvVaw0Jf1sNs20HuXBzGHUrz-Yh

