
Wakacyjne podróże 
8.06.2020 – 12.06.2020r. 

 
1. Zapoznajcie się z piosenką "Plecak, torba i walizka" 

Lato w internecie ogłoszenie dało, 

kto chce się z nim spotkać, ten ma czasu mało. 

Trzeba wyjąć rzeczy, które w szafie spały, 

na tę ważną chwilę cały rok czekały. 

 

Ref.: Plecak, torba czy walizka , 

bez nich w podróż nie wyruszysz, 

choć dźwiganie nie jest miłe smak przygody 

wszystkich kusi. (2x) 

 

Wielkim pakowaniem żyje każda chata, 

wszyscy chcą wyjechać na spotkanie lata, 

wyruszyć w nieznane, stare kąty zbadać, 

odwiedzić rodzinę, uściskać, pogadać. 

 

Ref.: Plecak torba czy walizka… 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=gJ3SMrA-qys 



 

2. „O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dzieci. 

Jakie są wasze marzenia? Czy mogą się spełnić? 

Od czego to zależy? – spróbujcie odpowiedzieć na te pytania. 

 

3. „Moje marzenie” – rysowanie świecą i malowanie. 

 

 Na kartce A4 narysujcie białą lub kolorową świecą ilustrację przedstawiającą Wasze 

marzenie. Następnie zamalujcie całą powierzchnię kartki farbą plakatową. 

 

4. Wykonajcie kartę pracy 



 



4. Wysłuchaj nagrania i spróbuj powiedzieć: Jakiego odgłosu słuchałeś? Czy ten odgłos 

był przyjemny? Pokaż rękami, jak porusza się fala. 

 

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

 

 

Krajobraz morski to jeden z najpiękniejszych, jakie można sobie wyobrazić. Zmienia się on 

wraz z pogodą i nigdy nie daje możliwości zobaczenia go takim samym. 

Na pierwszym planie znajduje się morze. Zdaje się ono nie mieć końca i ciągnąć aż 

po horyzont. Jednego dnia jest spokojne i ma jasny kolor. Czasem jednak robi się ciemne i 
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wzburzone. W głąb morza wbijane są falochrony.  W czasie sztormu wysokie fale rozbijają 

się o nie i ze zmniejszą siłą uderzają o brzeg. 

6. Jakie pamiątki można przywieźć z wakacji nad morzem? Aby się dowiedzieć rozwiąż 

zagadki. 

Z jego ziarenek nic nie wyrośnie, 

policzyć ich nie dasz rady. 

Jest, aby biegać po nim radośnie, 

robiąc w nim bosych stóp ślady. (piasek) 

 

Piasek  znajdujący się na brzegu morza tworzy plażę, ale również wybrzeże wysokie, tzw. 

klif. To morze wraz z falami nanosi piasek na brzeg. Nasyp piasku do buteleczki, zabierz do 

domu, będzie ci przypominać o wakacjach. 

 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. (morze) 

 

 Morze to woda – czy wiesz po czym poznamy, że woda jest morska?  Morze Bałtyckie jest 

słabo zasolone, najbardziej zasolonym morzem jest Morze Martwe. Możesz z wakacji 

przywieźć trochę słonej wody w słoiczku. 

 

Co to za niezwykły dar natury twardy, zimny, martwy...? (kamień) 

 

 Kamienie, które można znaleźć na plaży są gładkie, wyszlifowane. Woda morska stale je 

obmywając, wygładziła ich powierzchnię. Na takich kamieniach można malować różne 

obrazki. 

 

 Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki. (bursztyny) 

 



Bursztyn zwany jantarem – w okresie sztormu można znaleźć na brzegu wśród wyrzuconych 

kamieni i połamanych muszelek. Bursztyn  jest to stwardniała żywica drzew. Kiedy ją 

zapalimy, bardzo przyjemnie pachnie. Jest to cenny surowiec do wyrobu ozdób. Ty też 

możesz zrobić ozdobę, np. wisiorek  dla siebie lub jako prezent dla babci, koleżanki. 

 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnieć. (muszelka) 

 

7. Ćwiczenia oddechowe „Wiatr i wydmy”. Rodzic  wysypuje trochę piasku na kartkę, a 

dziecko wykonuje  pracę taką jak wiatr.  Dmuchając przez rurkę przesuwa usypane górki z 

piasku podobnie jak wędrują wydmy ruchome. 

 

8. Obejrzyj obrazki. Opowiedz, co widzisz? Jak wygląda krajobraz górski? 

 



 

 

Krajobraz górski to wysokie góry, lasy oraz polany. Szczyty, widoczne w oddali górują nad 

wszystkim, co widoczne. Są jasne i wydają się być na nieosiągalnej dla człowieka wysokości. 

Same góry to nie tylko szarość skał, ale przede wszystkim zieleń lasów je porastających. 

Zieleń igieł łączy się z barwą łąk i polan które pokrywają  zbocza gór. Wstęgi strumieni 

przecinają las.   W krajobraz górski wpisane są niewielkie chatki oraz schroniska. Zbudowane 

z drewna, wyróżniają się na tle gór oraz lasów rosnących na zboczach. 

9. Malowanie gór farbami na pogniecionej kartce.  

Dziecko formuje z pogniecionego papieru pasmo górskie, przykleja je na kartce z bloku 

technicznego; maluje farbami plakatowymi na różne odcienie brązu; maluje drzewa iglaste u 

podnóża gór. 

 



10. Dopasuj  ilustracje do poprawnych odpowiedzi. Podziel  odpowiedzi na sylaby. 

 

Latem jest ich dużo, 

 A gdy zaczną latać, 

 Siadają na rękach 

 I trzeba się drapać. (komar) 

 

 Wody wcale się nie boi; 

 Lubi pływać po jeziorze. 

 Ale są potrzebne wiosła, 

 By nas fala lepiej niosła. (łódka) 

 

Pływa po jeziorze. 

 Opłynąć może świat! 

 Stanie, gdy na nią nie dmucha wiatr! (żaglówka) 

 

Sosnowy, dębowy, 

Stary lub młody, 

 Rosną w nim grzyby, 

 Rosną i jagody. (las) 

 

 Co to za lusterko na zielonej łące? 

 Przyglądają się w nim i chmurki i słońce. (jezioro) 

 

 



 

11. ,, Pojedziemy na Mazury” – wysłuchaj wiersz( ze zbioru M. Raczek- Bielawa). Powiedz: 

Co można z tatą, a co z mamą robić na Mazurach? Jak nazywa się miasto, które warto 

zwiedzić będąc na Mazurach? Zobacz na mapie ten region. Jakim kolorem na mapie 

zaznaczone są jeziora? 

Piękne nasze polskie morze, 

piękne nasze polskie góry, 

piękny Kraków, Zakopane, 

równie piękne są Mazury. 

To tam właśnie tego lata 

na wakacje pojedziemy, 

na polanie pod drzewami 

duży namiot rozbijemy. 

Będę z tatą łowił ryby, 

w ciszy leśnej odpoczywał, 

będę z mamą zbierał grzyby, 

po jeziorach łódką pływał. 

Gdy już będę na Mazurach 

zwiedzę miasto Mikołajki 

by przekonać się czy prawda, 

że są piękne „tak jak z bajki”. 

12. Popatrz na  obrazki. Opowiedz co widzisz? Czym charakteryzuje się krajobraz Mazur? 



 

 

 

13. Wysłuchaj zagadek dotyczących bezpieczeństwa podczas wakacji – dopowiedz ich 

zakończenie, rozwiązanie. 



 

Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy, 

Dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej…..(plaży) 

 

Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta, 

Dlatego dbam o to i o tym pamiętam, 

By w lesie wszystkim żyło się dogodnie. 

Z tego powodu nie bawię się ……(ogniem) 

 

Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście, 

wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie! 

Mogę zaufać pewnemu człowiekowi, 

czyli panu …. (policjantowi) 

  

Gdy nie ma rodziców w domu, 



to choć bardzo przykro mi, 

Nie otwieram obcym ludziom 

do naszego domu …. ( drzwi) 

 

Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę 

moje ukochane, gumowe …. (kalosze) 

 

Grzybobranie to grzybów zbieranie, 

a nie ich jedzenie czy też smakowanie. 

Dlatego po powrocie z lasu 

sięgam do grzybów pełnego …(atlasu) 

 

Nie podchodzę do dzikich zwierząt, 

bo choć są piękne i bajeczne, 

bywają także dla ludzi bardzo …(niebezpieczne) 

 

14. Zobacz filmiki dotyczące bezpiecznego zachowania w górach i nad wodą. 

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

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

 

15. Teraz sprawdzimy, czy zapamiętałeś jak bezpiecznie zachowywać się na wakacjach -  

utrwalenie i sprawdzenie zasad bezpiecznych wakacji poprzez odpowiedź.  

- Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

- Czy w lesie można palić ognisko? 

- Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 

- Czy na plaży można zakopać śmieci? 

- Czy w górach można spacerować w klapkach? 

- Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

- Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

- Czy w lesie można hałasować? 

- Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 
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- Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

- Czy można samemu oddalać się od opiekunów? 

- Czy można iść w góry bez przygotowania? 

- Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomą osobę? 

- Czy kąpiemy się w miejscach strzeżonych w obecności dorosłych? 

- Czy w czasie wędrówek po lesie zbieramy tylko jadalne grzyby? 

- Czy  zaczepiamy obce psy, bez zgody i obecności właściciela?  

 

16. W przedszkolu uczyliśmy się numerów alarmowych. Pamiętasz je? 

 

997 to numer….. 

 

998 to numer …. 

 

999 to numer …. 

 

112 to numer ….. 

 


