
25.06.2020czwartek,grupa OB. 

Temat: Wakacje 

Kochane dzieciaki to już ostatni dzień pracy! 

Wakacje , to czas wypoczynku, beztroskiej  zabawy z przyjaciółmi, 

swobody ,poznawania nowych miejsc i ludzi .  

           Życzę Wam z całego serca udanych wakacji, wesoło 

spędzonych chwil  , wspaniałych zabaw  z  przyjaciółmi i rodziną. 

Abyście wypoczęte, zdrowe  i szczęśliwe wróciły we wrześniu do 

szkoły! 

Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za pracę w tym trudnym roku 

szkolnym. Życzę powodzenia w dalszej szkolnej drodze, abyście 

zawsze z chęcią i zapałem poznawali ,,Nowe”  

Wasza wychowawczyni   Elżbieta Kozikowska. 

 

ZACZYNAMY: 

1.Posłuchajcie pięknej muzyki znanego kompozytora 

A.Vivaldiego,,Lato” 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE  

weźcie wstążeczkę lub pasek bibuły i potańczcie przy muzyce. 

 
 

2.Lato wreszcie! – wysłuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.  

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


Lato wreszcie!  

Urszula Kozłowska  

Już walizki w bagażniku,  

torba, plecak, pięć koszyków…  

Czy na pewno wszystko mamy?!  

Bo za chwilę wyjeżdżamy!  

Tata już przy kierownicy,  

denerwuje się i krzyczy.  

Szkoda przecież każdej chwili!  

– Jedźmy w końcu, moi mili!  

Lato, lato, lato wreszcie  

Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Wszyscy więc wsiadają prędko:  

Dziadek Władek z wielką wędką,  

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,  

Mama (niosąc stos kanapek),  

Moja siostra z parasolką  

i braciszek z deskorolką, 

 

potem ja z piłkami dwiema…  

lecz już dla mnie miejsca nie ma!  

Lato, lato, lato wreszcie,  

Czy będziemy siedzieć w mieście?  

Tata mówi: – Nie ma strachu,  

jeszcze miejsce jest na dachu.  

Więc mi trochę zrzedła minka:  

– Ja na dachu? Ja… dziewczynka?  

Tata tylko kręci głową:  

– Cóż za pomysł, daję słowo?!  

Oj! Córeczko moja mała,  

coś ty sobie ubzdurała? 

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście!  

Już na dachu stos bagaży,  

a ja uśmiech mam na twarzy.  

Siedzę sobie obok mamy,  



no i wreszcie wyjeżdżamy!  

Słońce nam wskazuje drogę –  

już doczekać się nie mogę!  

Wiem, że w dali na nas czeka  

Las szumiący, łąka, rzeka…  

Lato, lato, lato wreszcie,  

Nie będziemy siedzieć w mieście! 

 
R. rozmawia z dziećmi na temat jego treści:  

O czym jest wiersz? Dokąd wyjeżdżają bohaterowie wiersza? Co ze sobą 

zabierają? Jakie macie plany na wakacje? Jak będziecie spędzać czas na 

wakacjach? 

 

3. Wykonaj proszę pracę w kartach pracy 

Praca z KP4.47a – rozwiązywanie rebusów i rysowanie po śladzie i według 

instrukcji. 

Praca z KP4.47b – rysowanie wakacyjnych planów.  

 Praca z KP4.48b – kącik grafomotoryczny, łączenie liczb od najmniejszej do 

największej, kolorowanie liter, odczytywanie napisu.  

 

 

Praca z KP4.46a – czytanie zdań, rysowanie lodów, wykonywanie obliczeń, 

łączenie podpisów z właściwymi obrazkami.  

Praca z KP4.46 b  
 

To już wszystko! 

 Bardzo serdecznie dziękuję Wam za ciężką pracę ! 

 Pamiętajcie o bezpiecznym zachowaniu w czasie wypoczynku , w czasie zabaw  

na podwórku i w trakcie prac polowych . 

Do zobaczenia! 


