
Dzień dobry Króliczki! Zaczynamy nowy tydzień. Już nie długo wakacje dlatego 

w tym tygodniu porozmawiamy  jak dbać o bezpieczeństwo w wakacje, co 

warto wziąć na wakacje oraz gdzie pojechać. 

 

 

Poniedziałek 15.06. 

  Przypomnimy sobie dzisiaj jak powinno się myć ręce, jakie są etapy mycia rąk. Czy na 

pewno pamiętacie? Zapraszam do rozwiązania quizu online. 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/177fb2472c31ae02f15757287214

3dd9_/index.html 

 

 

 Na początku poproście Rodziców, aby przeczytali wam opowiadanie Urszuli 

Piotrowskiej pt. „Trampolinek jedzie na wakacje”. 

 

Przyszło Lato do przedszkola, 
bo już na wakacje pora, 

puka w okno, puka w drzwi, 
Trampolinku, otwórz mi. 

 
– Hej, hop, naprawdę odwiedziło nas Lato – ucieszył się Trampolinek, otwierając 
drzwi. 
Lato weszło do środka. Ach, ach! Zapachniało akacją i lodami jagodowymi. 
– Dokąd się wybierasz na wakacje? – zapytało Lato. 
– Nad morze! – odpowiedział Trampolinek. – Pojadę pociągiem. 
– Czy jesteś już spakowany? 
– Jeszcze nie, bo nie wiem, co zabrać. Mam kocyk i piłkę plażową. 
Wtedy Lato zaśpiewało: 

Trampolinku, przyjacielu, 
spakuj czapkę lub kapelusz, 

kąpielówek cztery pary 
i od słońca okulary. 

Trampki, klapki i sandały, 
i kalosze też, mój mały. 

Jakieś bluzki, swetry, spodnie, 
i nieważne, czy są modne. 

Możesz wierzyć moim słowom: 
kurtkę weź przeciwdeszczową. 

Z filtrem krem do opalania – 
przecież trzeba się ochraniać. 
Zastanówmy się chwileczkę: 
zabierz pastę i szczoteczkę, 
mydło, grzebyk oraz ręcznik. 

I co jeszcze? I nic więcej. 
 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/177fb2472c31ae02f157572872143dd9_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/177fb2472c31ae02f157572872143dd9_/index.html


Gdy tak Lato śpiewało, wszystkie rzeczy wyskakiwały z szuflad i szafy i tańczyły w 
powietrzu jak motyle, a potem ustawiły się w rządku. Zabawki pomagały 
Trampolinkowi w pakowaniu. A pluszowy Zajączek podał mu mały woreczek. 
– To na skarby – szepnął w tajemnicy. 
– Jakie skarby? – Trampolinek zrobił wielkie oczy. 
– No wiesz, muszelki, kamyki, bursztyny… 
Lato pokiwało głową z uśmiechem, bo na wakacjach można znaleźć mnóstwo 
skarbów. Potem włożyło słomkowy kapelusz i pojechało zawiadamiać innych, że już 
pora na wakacje. A jak podróżowało? Może balonem, a może pociągiem, a może 
rowerem, a może samolotem, a może pieszo. Pewnie wszystkim po trochu. 

                                                                                                                                           

Urszula Piotrowska 

 

 

Teraz sprawdzimy czy dokładnie słuchaliście opowiadania. Odpowiedzcie na pytania: 

−Dokąd wybierał się Trampolinek? 
−W jakiej porze roku mamy wakacje? Ile mamy pór roku? 
− Jaka pogoda jest latem? 
−Co trzeba wziąć na wakacje? 

 

Wtorek 16.06. 

 „Rolkowa Lornetka”- Na wakacyjne spacery i przygody przyda Wam się na pewno 

lornetka. Dzisiaj wykonamy właśnie lornetkę. Potrzebne będą nam materiały i 

przybory: 

 Materiały i przybory: 

- dwie rolki po papierze toaletowym 

- zszywacz 

- dziurkacz 

- kawałek sznurka 

- papier samoprzylepny/papier ozdobny/wycinanki 

-klej 

 

                                           (Żródło: www.ekodziecko.com)  

http://www.ekodziecko.com/


Instrukcje do wykonania lornetki:  
https://ekodziecko.com/lornetka-z-rolek-po-papierze-toaletowym 
 

 Weźcie teraz swoje lornetki  i obejrzyjcie z nami krótką historię dwóch myszek, które 

odpoczywają nad wodą. Podpowiedzą Tobie jak zachować się bezpieczne nad wodą 

podczas wakacji. Zapytaj Rodziców: 

-Co to znaczy, że kąpielisko jest niestrzeżone? 

- Kim jest ratownik? Czym się zajmuje/Co robi nad wodą? 

              https://youtu.be/0iidgRGFl60 

 

Środa 17.06. 

W tym dniu czekają na Was dwa zadania. Na początku rozwiążcie zagadki słowne dotyczące 

zawodów. Później posłuchajcie i zaśpiewajcie wraz z dziećmi piosenkę dotyczącą numerów 

alarmowych. 

 „Jaki to zawód? ” – rozwiązywanie zagadek słownych. 

1. Pożar, pożar, straszna sprawa 

dym widać w oddali. 

Kto tak szybko drogą jedzie 

kiedy dom się pali. (STRAŻAK) 

 

2. Kto na skrzyżowaniu 

    bez obawy staje, 

     bo ręką zatrzyma auta i tramwaje? 

     Bystrym okiem, dobrym słuchem, kieruje drogowym ruchem. (POLICJANT) 

 

3. Kto tak prędko, na sygnale 

    do chorego jedzie. 

    Jeśli trzeba do szpitala 

     prędko go zawiezie. (RATOWNIK MEDYCZNY/LEKARZ) 

 

 „Przypominamy numery alarmowe”- nauka piosenki o numerach alarmowych. 

Czy pamiętacie numery alarmowe na Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną? 

        Powtórzymy sobie ich numery wraz z dziećmi w piosence. 

        https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0 

https://ekodziecko.com/lornetka-z-rolek-po-papierze-toaletowym
https://youtu.be/0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=EoeHbcDItx0


Czwartek 18.06. 

 Króliczki! Zapraszam Was w podróż po Polsce. Podróż z przygodami po zabytkach i 

ciekawych miejscach w Polsce. Wybierzcie sobie miasto w Polsce i odkryjcie go wraz z 

Rodzicami oraz Rodzeństwem. Może będzie to podpowiedz gdzie pojechać na wakacje.  

               http://kula.gov.pl/ 

 Poczuj się jak na wakacjach. Ułóż puzzle on-line. Zgadnij co znajduje się na puzzlach. 

 

-Puzzle 1 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=047718c49408 

 

- Puzzle 2  

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=327c835e2259 

 

Piątek 19.06. 

 Czas na zabawę ruchową. Zaczynamy nasza opowieść pt. „Letnia burza’ 

Dzieci siedzą przy stole. 

Narracja: " W piękny letni dzień gdy wiele dzieci było na spacerze, nagle słońce schowało się za 

chmurami i nadciągnęła burza". Dzieci palcami obu rąk "wędrują" po stole. 

Narracja: "Wszyscy próbują się schować". Uczniowie opierają o krawędź stołu same końce 

palców. 

Narracja: " Zaczyna już kropić deszcz". Dzieci jednym palcem pukają lekko w blat stołu. 

Narracja: "A potem spadają pierwsze duże krople deszczu".  Uczestnicy pukają na przemian 

dwoma palcami w blat. 

Narracja: "Deszcz pada i pada i pada".  Uczniowie Bębnią wszystkimi palcami po stole. 

Narracja: "Deszcz pada coraz bardziej rzęsiście. W końcu leje jak z cebra". Dzieci wykonują gest 

zacierania rąk. 

Narracja: "Nagle zaczyna padać grad, mimo, że jest środek lata". Uczniowie pukają kostkami 

palców o blat stołu. 

Narracja: : " Na niebie pojawiają się błyskawice".  Uczniowie szybko - jak błyskawica- wyrzucają 

ręce do góry. 

Narracja: "Słychać donośne grzmoty". Dzieci biją pięściami w stół. 

Narracja: " Stopniowo burza cichnie". Uczestnicy uderzają powierzchnią dłoni o krawędź stołu. 

Narracja: "Nadarza się okazją, aby prędko pobiec do domu". Uczniowie przebiegają palcami 

szybko po blacie stołu i chowają ręce pod jego krawędzią. 

Narracja: "Chmury przerzedzają się na niebie, zza nich wygląda słońce. Wszyscy się cieszą!". 

Dzieci rysują w powietrzu słońce i klaszczą. 

 

http://kula.gov.pl/
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=047718c49408
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=327c835e2259

