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Tematyka tygodnia – Wakacyjne podróże 

 

 

 Słuchanie opowiadania Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby „ Wakacyjne podróże” 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 
 
• Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana? 
• Dzięki czemu mogli podróżować palcem po cały świecie? 
• Jakie kontynenty były widoczne na globusie? 
• Co wskazywał palec Olka? 
• Co wskazywał palec taty? 
• Gdzie chciała pojechać mama? 
• Co wspominała cały czas Ada? 
• Co wskazywał palec Ady? Gdzie ona chciała pojechać na wakacje? 
 

 Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Przygotujcie sobie proszę liczmany, kartoniki  
 z liczbami do 10 i znakami: +,-,= 

Zadanie 1 

Na hali, na hali 

10 owiec juhas pasie 

Dwie w góry mu uciekły 

Ile teraz masz owiec, juhasie? 

Układacie 10 liczmanów. Odsuwacie 2. Układacie działanie: 

10 - 2 =8 

Odpowiadacie na zadane pytanie, tylko pamiętajcie, że pełnym zdaniem. 

Teraz jest 8 owiec. 

Tak samo postępujecie przy kolejnych zadaniach. 

Zadanie 2. 

Do zagrody 9 owiec 

wpędził juhas młody. 

https://www.youtube.com/watch?v=EL4cBT-B-VE


Ale cztery starsze owce 

uciekły z zagrody. 

Policz teraz szybko mi 

 ile owiec w zagrodzie śpi? 

Zadanie 3 

Na hali, na hali 

raz się tak zdarzyło 

że do 7 starszych owiec 

3 młode przybyły. 

Powiedz teraz mi 

 ile wszystkich owiec 

w zagrodzie śpi? 

Zadanie 4 

Na łące pod górą 

juhas owce pasie 

cztery czarne owce 

i pięć białych hasa. 

Ile wszystkich owiec? 

jest w stadzie juhasa? 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10-dopasuj-wynik/ 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-liczbe-na-owocach/ 

 

Obejrzyjcie proszę filmik o naszych polskich górach. 

 

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

 

- Ćwiczenie w czytaniu tekstu o wyjściu mamy, Olka i Ady do kina na film o małpce. 

Książka ( s. 92-93 ). 

 

- Zabawa ruchowa Hasła. 

Na hasło: Wspinaczka, dzieci stoją i wyciągają ręce w górę, wykonując ruchy naprzemienne. 

Na hasło: Spacer, dzieci maszerują po domu. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fszaloneliczby.pl%2Fdodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10-dopasuj-wynik%2F%3Ffbclid%3DIwAR2H1FALdC9Ng_6vbYDSZw5GSKzHkg6oXbG15vylFrwVPW_mroZKPc3w_7E&h=AT3pi9FpfwkhUMnrxT_Nj_gJvhrrg_9LuX2qt6f8Z6wwMpQXsNuvErUYtU-KQvlymLQ8lf_c9OHf0warb6qbrAmRnFB4X3PxcumY_au2GDktLq_dXRr6wMPKPp2pVi9m12nS&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BRRcD4kiN0k6rFrVk7YRFv58Bq6UnCqlYMNCa8KbqOjzvCKA0nbCBh2puOTw-uvTsHI4MNfgEe7u7X09wnZeTz8tgpIwN3Df1YhxhW9gQzsoEncrb5Mn86uSeV3pWAyebA9FqiDmORqiItX4QYZCIvaeu55r9Gp0WzTrMY6ZxygdubXiCesE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fszaloneliczby.pl%2Fwskaz-liczbe-na-owocach%2F%3Ffbclid%3DIwAR3eOMGGIaEGkPbv7m2RDx8B-dBy7Vskv5on3zUrWuLbN72cTZBfXb5zeZU&h=AT0Kqernw7BLFdi8RJdiuCM8jtk7g3PqdCi118Ag4E-iYDzoAfW-88I9YPKzjEAB-WXzhC3KynGrE5Ec1cPC9MejcaTD7AH2oXv3OHmwlxFcVfAHoHIDIc81q0gz-ZO_dOaz&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BRRcD4kiN0k6rFrVk7YRFv58Bq6UnCqlYMNCa8KbqOjzvCKA0nbCBh2puOTw-uvTsHI4MNfgEe7u7X09wnZeTz8tgpIwN3Df1YhxhW9gQzsoEncrb5Mn86uSeV3pWAyebA9FqiDmORqiItX4QYZCIvaeu55r9Gp0WzTrMY6ZxygdubXiCesE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoGjfOzvojwg%26fbclid%3DIwAR1AXAChS2UlxWFvIexIRKwArAyWBLm-5q1_H1ikfYdOawiBY_8EhwO23lY&h=AT18JIr-7_o7BDNrpcq8_anzNOezNxl-aVlx97e-hRzamwvNCoVTBF-Tkm9bVBO1AztDmv0j59wLk-3TkS7kveGv4-CnTUlNQEVPo7wTeDmraA1SHCcw4RuwcZ8vKkUyyIfl&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1BRRcD4kiN0k6rFrVk7YRFv58Bq6UnCqlYMNCa8KbqOjzvCKA0nbCBh2puOTw-uvTsHI4MNfgEe7u7X09wnZeTz8tgpIwN3Df1YhxhW9gQzsoEncrb5Mn86uSeV3pWAyebA9FqiDmORqiItX4QYZCIvaeu55r9Gp0WzTrMY6ZxygdubXiCesE


https://wordwall.net/pl/resource/1069194/matematyka/dodawanie-i-odejmowanie-do-
10 

https://wordwall.net/pl/resource/2200394/dodawanie-i-odejmowanie-do-10 

- Troszkę trudniejsze obliczenia dla chętnych 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1261546/dodawanie-i-odejmowanie 

https://wordwall.net/pl/resource/2353061/dodawanie-i-odejmowanie-do-15 

 

Obejrzyjcie proszę krótki filmik edukacyjny o różnych środkach transportu, pamiętajcie 
przy tym o dzieleniu tych wyrazów na sylaby. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Om1lsQADP4 

 

Co Wam się kojarzy ze słowem wakacje? podajcie skojarzenia 

i narysujcie je na kartkach lub ułóżcie odpowiednie wyrazy. 

"Zagadkowe lato" 

https://www.youtube.com/watch?v=IM6-4yMGXW4 

 

Rebus fonetyczny 

 

- Proszę, by poniższe nazwy obrazków podzielić na głoski i wyodrębnić te głoski, które są 

wskazane liczbami. 

Na końcu proszę podać całą nazwę zbliżającej się kalendarzowej nowej pory roku. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F1069194%2Fmatematyka%2Fdodawanie-i-odejmowanie-do-10%3Ffbclid%3DIwAR1hRcBg3T-kmz2fIz6OcNTL5zpcjhwAjX_zX47elTVEFBZwWAItZU9DXqw&h=AT3f74UHYkjPmZx-E3Dt2SCwFUbh7TJ4gQPEnpap-J0otyLM6qsqqO73zU4eYI5qDLVN7oDX9j_WxjrCz9YBBsaqIPhgOcTg2NR2C4-G_VXuD4QBnUflgRE-RguZex97fS6m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1T0zpGFz6CGM-11OlpvE2I4WIOZ3V0cs78vsy0Y-QKx2meeGetC5DSmmsdUaUml_qUWStYp6ePVMeYqNKaldYWu02txU8a1CvzC8gs-CQYOdL7Jka7QZ3_pHzRTKYhQiRxfvaDTlxQQwO_r-0fWebTPn2bm3dsTufr53gsm69PiT8ZX4j3bjY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F1069194%2Fmatematyka%2Fdodawanie-i-odejmowanie-do-10%3Ffbclid%3DIwAR1hRcBg3T-kmz2fIz6OcNTL5zpcjhwAjX_zX47elTVEFBZwWAItZU9DXqw&h=AT3f74UHYkjPmZx-E3Dt2SCwFUbh7TJ4gQPEnpap-J0otyLM6qsqqO73zU4eYI5qDLVN7oDX9j_WxjrCz9YBBsaqIPhgOcTg2NR2C4-G_VXuD4QBnUflgRE-RguZex97fS6m&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1T0zpGFz6CGM-11OlpvE2I4WIOZ3V0cs78vsy0Y-QKx2meeGetC5DSmmsdUaUml_qUWStYp6ePVMeYqNKaldYWu02txU8a1CvzC8gs-CQYOdL7Jka7QZ3_pHzRTKYhQiRxfvaDTlxQQwO_r-0fWebTPn2bm3dsTufr53gsm69PiT8ZX4j3bjY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F2200394%2Fdodawanie-i-odejmowanie-do-10%3Ffbclid%3DIwAR3Cwna_bgbad5C1P_jhAMw84QYHAed2qPcefXGVqKUnjGav-hr_9MlZAt8&h=AT1iBbroTiSvMsapqcE0ORr3qX_2AFlY_tjBDlDocv555wqGcMSrcBLrhxO46H6F0K71S8OZzbDk7Z0Q9Vv5yw3tT5vj79wrs3DPDJAtp7jmfUHIk41LIOyG3kDnJBOgZf6z&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1T0zpGFz6CGM-11OlpvE2I4WIOZ3V0cs78vsy0Y-QKx2meeGetC5DSmmsdUaUml_qUWStYp6ePVMeYqNKaldYWu02txU8a1CvzC8gs-CQYOdL7Jka7QZ3_pHzRTKYhQiRxfvaDTlxQQwO_r-0fWebTPn2bm3dsTufr53gsm69PiT8ZX4j3bjY
https://wordwall.net/pl/resource/1261546/dodawanie-i-odejmowanie
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fpl%2Fresource%2F2353061%2Fdodawanie-i-odejmowanie-do-15%3Ffbclid%3DIwAR3BjatISlOZTGvDadOp3IatozE-MbDaEKwvq8z9NmBEBCq4c-XLimJdnfg&h=AT31t0LF2SAqQbxAZjJCSdj0c-zkA1bGJ96WGdKuS59RZoSyV2f0mnQktPNqErbfFim8YU8GDSQynpgDeAGkqd0TU9LkkF8hhcVxHDt1yAwcjOVQBJjETWLhLUwg4kf1wQIy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1T0zpGFz6CGM-11OlpvE2I4WIOZ3V0cs78vsy0Y-QKx2meeGetC5DSmmsdUaUml_qUWStYp6ePVMeYqNKaldYWu02txU8a1CvzC8gs-CQYOdL7Jka7QZ3_pHzRTKYhQiRxfvaDTlxQQwO_r-0fWebTPn2bm3dsTufr53gsm69PiT8ZX4j3bjY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1Om1lsQADP4%26fbclid%3DIwAR3FrxWyT_8Bz_gu2_xSPzaE_uZdpd_VohUz4u36iF7WoYn8JVeaCLIiHg4&h=AT0iC1T0iiF12tXWRQk_yELibUxH300Vvh0-Jj0iYXR6Pj_GXmRnWuvWEv4uS_ta4G0Kuh_EY8_iygBztZILgDzvJ4TRq8Vk3wJgTptSxkm5eNmCW4KKyKwwj4gGZuyqPbRJ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3wwgALcqonNxO4OoGPgPyESpJt7o12P1m928MsJrutizTorujoAJgBKpTZnQOvlHswEccUsAg4evzFKr67Nb_Acw4FVzkEOPHw20dx19t-L1ONLJzSujXFGucxbFZ7B_x-0iKp8nMBK01MORfRsVj4kZp80g7geu3UZSF5VtnZDsrAsRXINA0
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIM6-4yMGXW4%26fbclid%3DIwAR325ZEI7sZLs0nKNx8NNpaOhj63kq4KMyVGyArWfPJN8lRyd1ClVdSARj0&h=AT034RMofMnYXnubqhsKR_mzxQeeB0ErgGbtInEG0-PElSUrr5LuqPTReIKIXOqEOuVRjtfZ7YBylLZydlr-04UBKh7pRO1NuXPwZaqPb8gUZ8Jizn-sOQowHaRZL8m8gaNb&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1dIyczCRY8ho-3eq7p8-8kVT5M5CRph3rhxCcz3nCMFvy79Xv0ZlMqWau2njOfI4rXN1gfZWZnN5BgaKNkakFDTh4yyFJSvhw8c-pcLWq0XX4uX-VzpahhcPKAtpad2RfjhbIkgMq6fr6o35dSNFR1myuj5VU0l9ZK139jqD8NJ6EWAvrOrZw
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Zabawa ruchowa - Rowery 

Dzieci leżąc tyłem do rodzica naśladują pedałowanie, jednocześnie mówią: 

 

Jedzie rowerek na spacerek 

na rowerku pan Pawełek 

Raz, dwa, trzy. 

Jedź i ty! 

Od słów: Raz, dwa, trzy.......dzieci rytmicznie klaszczą. 

 

Zabawa ruchowa - Lecimy samolotem 

Dzieci rozpoczynają lot od startu- w przysiadzie, mając ręce wyciągnięte w bok, powoli 
podnoszą się i poruszają szybko, małymi krokami, po wyznaczonym miejscu, np. w ogrodzie. 
potem samoloty lądują - dzieci poruszają się coraz wolniej, powoli przechodzą do przysiadu. 

 

Zabawa dydaktyczna – Czym jedziemy na wakacje? 

1. Pędzi po torze szybko, z daleka 

Bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg) 

 

2. Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

 

3. Ma maskę, a pod nią konie, 

Cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek. (samochód) 

 

4. Ta wielka latająca maszyna 

Owada – wazkę przypomina. (helikopter) 



 

 

  Zabawa orientacyjno-porządkowa-  Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju. Podczas przerwy(klaśnięcie) zatrzymuje się 
zgodnie z poleceniem podanym przez rodzica., np.:  Zatrzymaj się przodem do okna 
(bokiem do stołu, tyłem do drzwi, na krzesełku , za krzesełkiem, z lewej strony 
krzesełka, z prawej strony krzesełka) 

 

 

Słuchanie wiersza „Słoneczny uśmiech” 

 

Lato to zabawa! 
Wiersz M. Golc pt. „Słoneczny uśmiech” 

Nadchodzą wakacje, 
radosna pora. 

Słoneczny uśmiech 
śle więc przedszkolak. 

 
I tym uśmiechem 

ze słonkiem razem, 
ogrzeje wszystkie 
nadmorskie plaże. 

 
Promienny uśmiech 
prześle też górom, 

by się nie kryły 
za wielka chmurą. 

 
Ma jeszcze uśmiech 

dla wszystkich dzieci. 
niech im w wakacje 

słoneczko świeci. 
 

Rozmowa na temat wiersza: 

 

- kto przesyłał uśmiechy? 

- komu przedszkolak przesyłał uśmiechy? 

- dlaczego przesyłał je dzieciom? 

 

 Zabawa ruchowa  Łódka na falach 

Dzieci siadają skrzyżnie, wykonują małe skłony boczne z jednej strony na drugą – 

łódka kołysze się na małych falach. Potem wykonują głębsze skłony – duże fale, 



rękami uderzają z boku o podłogę, dzieci naśladują głosem uderzanie fal o burtę łódki 

– chlup, chlup. 

 

 Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.  

Dzieci słuchają zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadają ich zakończenia – 
rozwiązania. 

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) 

 

 Zabawa ruchowa - Moja piłka robi tak. 

Dziecko naśladuje ruchy piłki. 

- Gdy rodzic  podrzuca piłkę nisko, dziecko  podskakuje tuż nad podłogą, w miejscu.  

- podrzuca piłkę wysoko – dziecko podskakuje w miejscu; 

- kozłuje piłkę dookoła siebie – dziecko  przeskakuje z nogi na nogę wokół własnej osi;  

- turla piłkę po podłodze –dziecko ostrożnie turla się po dywanie;  

- spaceruje po pokoju, odbijając piłkę – dziecko porusza się, skacząc na dwóch nogach.  

 

 

 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady, cz. 4, s. 60 – 71 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 77 - 79 

  

 


