
Zadanie 1. Witam was kochane dzieci 😊 Już niedługo rozpoczną się wakacje😊 

Posłuchajcie uważnie piosenki o bezpiecznych wakacjach i spróbujcie zaśpiewać razem      

z ZoZi 

 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu  

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu  

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody 

 I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody 

 

Już idzie lato, idą wakacje  

Będzie zabawa, będą atrakcje  

Będzie wspaniale, będzie bajecznie  

Kiedy wakacje miną bezpiecznie 

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia  

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia  

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam  

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy  

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć  

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody  

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 

Zadanie 2.  

Kochane dzieci otwórzcie Kartę pracy, cz. 2,  nr 60.  

 − Nazwijcie miejsca przedstawione na zdjęciach i to, co znajduje się pod nimi. Połączcie 

zdjęcia z odpowiednim krajobrazem. 

− Pokolorujcie  muszelki, liczcie i pokazujcie liczby na palcach. 

 

Zadanie 3.  Przygotujcie teraz Książkę „Nowe przygody Olka i Ady”  (s. 78–79). 

Posłuchajcie uważnie opowiadania czytanego przez rodzica . 

Zabawki, podobnie jak dzieci, wiedziały, że zbliżają się wakacje.  

– Znowu lato – westchnęła lalka Emilka – i, jak co roku, za kilka dni zrobi się w przedszkolu 

tak cicho. Będę tęsknić za dziećmi.  

– Łatwo ci mówić – powiedziała lalka Rozalka. – Masz wszystkie ręce i nogi. A ja? Popatrz 

na mnie. Jakiś rozrabiaka wyrwał mi rękę.  

– Nie jakiś, tylko Krzyś – zawołał pajacyk i fiknął koziołka. – A ja tam lubię wakacje. W ciągu 

dnia przez okno zagląda słoneczko, a wieczorem księżyc.  

- Cisza, spokój… – powiedział miś Łatek i pogłaskał się po naderwanym uchu. – Może ktoś 

mi je w końcu przyszyje.  

– Tak, tak, nareszcie będzie można odsapnąć. Do tej pory nie mogę odnaleźć mojego kółka 

– zawołała wyścigówka. – Jak mam jeździć? Na trzech kołach? Nie da rady.  

– Coś nas uwiera – westchnęły chórem klocki, ledwie wystając z wielkiego pudła. – Może to 

właśnie twoje kółko? Mógłbyś je w końcu zabrać, a nie tylko narzekasz!  

– Lubię dzieci. Lubię, jak mnie biorą do swoich rączek i patrzą na mnie z zachwytem – dodał 

zajączek Kłapek. – Mają taki miły dotyk. Pamiętam, jak pierwszy raz trafiłem do 

przedszkola. Okropnie się bałem. Myślałem, że może dzieci mnie nie polubią. Ala tylko raz 

na mnie spojrzała i już wiedziałem, że wszystko będzie dobrze.  

– A mnie Ania woziła w wózeczku – Rozmarzyła się Rozalka. – Zaraz po tym, gdy Krzyś 

wyrwał mi rękę. A później Zosia próbowała ją wsadzić z powrotem, ale jej się nie udało.  



– A z tym kółkiem to też troszkę była moja wina. Niepotrzebnie najechałem na klocek. 

Kiedy dzieci mną się bawią, to wiem, że jestem potrzebny. A na dodatek, gdy Pawełek 

płakał, to Maciek dał mu mnie do zabawy. I od razu Pawełek się uspokoił. Fajnie jest, gdy 

wywołujemy u dzieci uśmiech na twarzach.  

– I jak się nami dzielą – odezwał się z rogu sali tygrysek.  

– Ja też wolę jeździć po torach, gdy słyszę dziecięce głosy – wyszeptała kolejka, 

zagwizdała przeciągle i pojechała dalej. 

 – Mam nadzieję, że te wakacje szybko miną i znów będziemy wesoło bawić się z dziećmi – 

odezwał się po chwili zastanowienia misio. – A może dostanę całkiem nowe ucho i będzie 

ładniejsze od tego? – powiedział i znowu pogłaskał się po głowie. – Chciałbym, żeby było 

w kratkę!  

– Na pewno dostaniesz nowe ucho. Pani Ewa potrafi tak pięknie szyć. Spójrz na mnie – 

powiedziała lalka Emilka i zerknęła na swoją nową, koronkową sukieneczkę.  

– Będzie dobrze – zawołał pajacyk. – Musimy tylko uzbroić się w cierpliwość i zebrać siły 

oraz energię na cały przyszły rok. Zobaczycie, na pewno nie będziemy się nudzić od 

września.  

– Na pewno – odpowiedziały chórem lalki i uszczęśliwione zasnęły.   

Misio i inne zabawki też poszli spać, śniąc o nadchodzących zabawach. Pajacyk po raz 

ostatni fiknął koziołka i usnął przytulony do zajączka. 

Rozmowa na temat opowiadania:  

− Co przytrafiło się lalce Rozalce, misiowi Łatkowi i wyścigówce podczas zabaw 

z dziećmi?  

− Za jakimi przedszkolnymi zabawami i zabawkami będziecie tęsknić w czasie wakacyjnej 

przerwy? 

 

Zadanie 3. Pokoloruj rysunek według  wzoru . 



 

 

 

Zadanie 4. Praca plastyczna „ Moje domowe akwarium” 

Do słoika wlewamy wodę (niepełny słoik), dodajemy trochę niebieskiej farby (dla 

zabarwienia wody), wsypujemy piasek, tyle by wypełnić dno. Na słoiku malujemy zieloną 

farbą wodorosty, roślinki. Następnie wycinamy z kolorowego papieru kształty rybek, 

dorysowujemy im oczy i gotowe rybki  przyklejamy do słoika, pomiędzy lub nad 

roślinkami. Na koniec do środka wrzucamy muszelki i nasze akwarium jest gotowe. 

 

Materiały: 

 słoik litrowy, 

 woda, 

 papier kolorowy, 

 farby plakatowe (niebieski, zielony jasny i  ciemny), 

 piasek, 



 muszelki, 

 nożyczki, 

 klej. 

 

 

 

 

 

Język angielski  

 

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 6 odtwórz. 

Pojawia się żółta kartka z zadaniami dla dzieci:  

Repeat the Shapes song 

Retell the picture story 

Do the Big circle chant 

Find the way 

 



Zadanie 1 

Zaśpiewaj jeszcze raz piosenkę o kształtach.  

Śpiewaj razem z Playboxem: 

I know the shapes: 

a cicrle, a circle goes round , round, 

a triangle, a triangle one, two, three, 

a square, a square one, two, three and four 

I know the shapes: a circle, a triangle and a square. 

  

Zadanie 2 

Posłuchaj jeszcze raz historyjki i popatrz na obrazki. O czym śni Playbox?  

Spójrz, jakie kształty przybiera nasz bohater i naciśnij na dwa obrazki, które nie występują w 

historyjce. 

PlayBox is asleep. Playbox śpi. 

 Playbox is dreaming. Playbox śni. 

Oh no, Playbox is a small blue circle. Playbox przybrał postać małego, niebieskiego kółka…. 

Zadanie 3 

Posłuchaj rymowanki Big Shapes.  

Klikaj na różowe głośniki, posłuchaj nagrania, następnie wybierz odpowiedni obrazek, łącząc 

niebieskie przyciski. 

Big shapes, small shapes, shapes everywhere. 

A big circle, a small circle. I can draw them in the air. 

Big shapes, small shapes, shapes everywhere. 

A big triangle, a small triangle. I can draw them in the air. 

Big shapes, small shapes, shapes everywhere. 

A big square, a small square. I can draw them in the air. 

Zadanie 4 

Wybierz właściwą drogę Playboxa po linii i popraw ją kolorową kredką. 

Zadanie 5 

Otwórz książkę na stronie 69. 

Wypchnij z kartki rysunki. Sklej dwa białe paski w taki sposób, aby założyć kukiełki na wskazujący 

palec. Odegraj wymyśloną historyjkę, staraj się mówić po angielsku. 


