
 

 Zadanie 1 

Baw się razem z mamą! 

➢ Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony 

Fabiszewskiej „Wakacyjne plany”. 

➢ Mama czyta wierszyk a dziecko ilustruje słowa ruchem. 

Słonko mocno świeci -------------------- 

cieszą się więc dzieci --------------------- 

chi, chi, cha, chi, chi, cha ---------------- 

moc promyków słonko da --------------- 

chodźmy więc nad wodę   --------------- 

po letnią przygodę ------------------------ 

plum, plum, plum, plum, plum, plum, - 

to strumyka słychać szum --------------- 

wejdźmy też na górę --------------------- 

podziwiać naturę -------------------------- 

och, och, och,puch, puch, puch --------- 

to przedszkolak dzielny zuch. ----------- 

- dziecko podnosi ręce i naśladuje wkręcanie żarówek 

- podskakuje obunóż 

- powtarza sylaby i klaszcze w dłonie 

- podnosi ręce i naśladuje wkręcanie żarówek 

- maszeruje w miejscu 

- kontynuuje marsz 

- powtarza sylaby i pokazuje dłonią kształt fali 

- wypowiada długo głoskę sz 

- naśladuje wchodzenie na górę 

- przykłada dłoń do czoła, tworząc nad oczami daszek 

- powtarzają sylaby i klaszcze w dłonie 

- wskazuje ręką siebie. 

 

 Zadanie 2 

➢ Zadanie wykonują dzieci, które posiadają czerwone książki „Nowe przygody 

Olka i Ady” – karty pracy, cz.2, str 58 

 

 Dzieci: 

− oglądają obrazek, 

− wymieniają rzeczy, które pakuje do walizki Olek, 

− zastanawiają się, czy wszystkie będą przydatne podczas wakacyjnego wyjazdu, 

− przypominają sobie, gdzie Olek z rodziną spędza wakacje i jaka panuje tam latem 

pogoda, 

− liczą spodenki, koszulki, czapki, pary skarpetek i pary butów, 

− rysują odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami, 

− w każdej ramce rysują o jedną chmurkę więcej niż w poprzedniej. 

 

 Zadanie 3 

➢ Zadanie wykonują dzieci, które posiadają czerwone książki „Nowe przygody 

Olka i Ady” – karty pracy, cz.2, str. 59 

 Dzieci:   

− oglądają obrazki,   

− liczą stroje kąpielowe, spódniczki, koszulki, kapelusze, pary skarpet, zastanawiają 

się, czy wszystkie będą Adzie potrzebne, 

− rysują odpowiednią liczbę kropek w ramkach pod małymi obrazkami, 

− przyglądają się obrazkom na poprzedniej karcie, wskazują różnice między 

bagażami Olka i Ady, 

− w każdej kolejnej ramce rysują o jedną chmurkę mniej niż w poprzedniej. 

 

 Zadanie 4 



Poproś mamę o wydrukowanie karty z figurami geometrycznymi. Wytnij elementy. 

Ułóż z nich sylwetę żaglówki. Naklej na kartkę i pokoloruj. 
 

 

 

➢ Na zakończenie wysłuchaj piosenki o bezpiecznych wycieczkach rowerowych: 

https://youtu.be/CkXSdjgvaAk 

 

Język angielski 

https://youtu.be/CkXSdjgvaAk


Temat: Rymowanka Big circle, utrwalenie znajomości kształtów i przymiotników 

określających rozmiary. 

Proszę się zalogować na stronie https://englishplaybox.pl/, po zalogowaniu: 

- klikamy na zakładkę: lekcje cyfrowe, 

- wybieramy  pudełko English Play Box Poziom 1, 

- wybieramy: rozdział 7: Kształty, 

- wybieramy: lekcja 4 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci: 

Round and round with Play Box game. 

Retell the picture story. 

Learn the Big circle chant. 

Table time. 


