
WITAM KOCHANI !

JAK OSTATNIO ROZPOCZYNAMY OD PRZEGLĄDU ZDJĘĆ

Z MINIONEGO TYGODNIA !

ZUZIA K.





1 CZERWCA PONIEDZIAŁEK 

TEMATYKA TYGODNIA: WAKACYJNE PODRÓŻE

TEMATYKA DNIA: WAKACJE NA WYBRZEŻU

MOJE DROGIE MISIE !

Z PEWNOŚCIĄ NIE TRZEBA WAM PRZYPOMINAĆ

JAKI MAMY DZISIAJ DZIEŃ :)

...OCZYWIŚCIE !

DZIEŃ DZIECKA !

SKŁADAM WAM WSZYSTKIM

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

Pierwszy czerwca dzień radosny,

kwitną kwiatki, to znak wiosny.

W dniu tak pięknym i wspaniałym,

życzę Tobie sercem całym -

moc uśmiechu i radości,

szczęścia, zdrowia, pomyślności.





… A TERAZ CZAS ROZPOCZĄĆ PRACĘ, ZACZYNAMY !

Wysłuchaj fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego 

„O dwunastu braciach”. 

Drogą do lasu     

idzie już czerwiec     

z wiązanką chabrów     

 i dzbanem czernic.     

Patrzy na łąkę

mokrą od rosy:

− Już czas najwyższy

na sianokosy.

Odpowiedz na pytania:

Jak nazywa się nowy miesiąc? 

Co to są sianokosy? 

Jak wyglądają chabry? 

Wymieńcie nazwy wszystkich miesięcy, zaczynając od czerwca. 



Usiądź wygodnie i wysłuchaj  opowiadania 

Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby „Wakacyjne podróże”. 

Ilustracje do opowiadania znajdziesz na stronie 84 i 85.

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-

bbplus-ks/mobile/index.html#p=86

Od samego rana tata, Olek i Ada planowali podróże wakacyjne. 

Zapomnieli o porannym myciu, a nawet o przebraniu się z piżam. Gdyby nie 

mama, zapomnieliby też o śniadaniu. Szczęśliwie mama przypomniała im o 

wszystkim. Kiedy byli już umyci, przebrani i najedzeni, wyjęła z szafy wielki 

globus i postawiła go na podłodze. – Teraz możecie podróżować palcem po 

całym świecie.   – Super! – ucieszył się Olek. Bez namysłu zakręcił globusem. 

Fruuu! Gdyby kula ziemska obracała się tak szybko, wszyscy dostaliby 

kręćka jakiegoś lub co najmniej zadyszki. Przed oczami Olka, Ady i taty 

mknęły kontynenty: Ameryka Północna i Ameryka Południowa, Afryka, 

Europa i zaraz Azja i Australia. – Tu jedziemy! – Palec Olka zatrzymał 

rozpędzony świat namalowany na globusie. – Australia, Sydney. 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=86
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=86


Niezłe miejsce. Będzie fajnie. W Australii są kangury i koale.  – 

W Sydney chciałbym zobaczyć gmach filharmonii – wtrącił tata.  – A będzie 

tam gmach naszego przedszkola? – spytała Ada.  Olek spojrzał na siostrę z 

politowaniem. Przecież nikt nie podróżuje do przedszkola, które jest kilka 

metrów od domu. Zakręcił drugi raz. Jego palec wskazał państwo leżące w 

Ameryce Południowej.  – Brazylia. Dobry wybór – pochwalił tata. – Są tam 

wspaniałe plaże. Chętnie poleżałbym sobie – przeciągnął się leniwie. – Może i 

ja zaproponuję podróż? – mama zajrzała do salonu. – Chciałabym pojechać z 

wami do Indii. Zawsze interesowała mnie Azja i jej kultura. Chociaż Afryka 

też jest ciekawa.  – No pewnie! Jedziemy do Kenii! Do parku z dzikimi 

zwierzętami. Zobaczymy słonie i żyrafy! – zawołał Olek ożywiony wizją 

spotkania dzikiego słonia, a może i lwa.  – A będzie tam nasz park? – 

nieśmiało spytała Ada. Wszyscy spojrzeli na nią jak na przybysza z kosmosu.  

– Nasz park będzie czekał na ciebie w Polsce. Teraz ja wybieram – powiedział

tata. Energicznie zakręcił globusem. Niebieski kolor oceanów i mórz 

zmieszał się z zielonym, żółtym i brązowym – kolorami kontynentów. Adzie 

aż zakręciło się w głowie. Świat na globusie obracał się zbyt szybko. Co 

będzie, jeżeli palec taty trafi na głęboki ocean? Nie chciałaby spędzić wakacji

na oceanie. Tam już z pewnością nie ma znajomego parku ni przedszkola ani 

placu zabaw z dużą okrągłą piaskownicą.   – Stany Zjednoczone. Waszyngton 

– zakomunikował tata.  – Jest tam plac zabaw? – spytała Ada.  – Naszego nie 

ma, są inne. Jest za to Biały Dom i...  – Ale naszego domu tam nie ma – 

przerwała tacie Ada.  – Ja nie mogę! Chcesz jechać na wakacje czy nie? – 

zniecierpliwił się Olek.  – Chcę. Tylko nie tak daleko – bąknęła Ada.  – To 

gdzie? Wybieraj – podsunął jej globus.   Ada zamknęła oczy. ,,Niech los 

zdecyduje” – pomyślała i dotknęła palcem globusa. – Tu! Cała rodzina wbiła 

wzrok w miejsce, które wskazał palec Ady. Mama i tata pierwsi gruchnęli 

śmiechem. – Europa, Polska, Warszawa – podsumował Olek. Ada westchnęła 

z ulgą. Jak to dobrze, że zdała się na los szczęścia. W Warszawie jest jej 

przedszkole i dom, i park, i znajomy plac zabaw. No i tuż pod Warszawą 

mieszkają ukochani dziadkowie. Co ważne, ich dom stoi w pobliżu lasu. – 

Pojedziemy do babci i dziadka. Tam są bociany, dzięcioły, kukułki, żabki, 

biedronki, ślimaki, pszczoły – zachwalała Ada. – Mrówki, komary i muchy – 



dorzucił ponuro Olek. Ale już po chwili śmiał się jak tata i mama. Nawet 

napad komarów nie odstraszyłby ani jego, ani Ady od podróży do dziadków. 

Podpatrywanie ptaków w towarzystwie dziadka, który zna setki ciekawostek

o zwierzętach, to był najlepszy z wakacyjnych planów. 

Odpowiedz na pytania:

 Co Olek, Ada i tata planowali z samego rana? 

Dzięki czemu mogli podróżować palcem po całym 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? 

Poproś rodzica o odtworzenie poniższego filmiku:

Zamknij oczy i wsłuchaj się w odgłosy.

https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU

Odpowiedz na pytania:

 Czego odgłosu słuchaliście? 

Czy ten odgłos był przyjemny? 

Pokaż rękami, jak porusza się fala.

https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU


Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy plastycznej „Wakacje na 

Wybrzeżu”.

Dla każdego: wyprawka, karta 4, kartka z bloku technicznego, klej, farby plakatowe, 

pędzelek, kubeczek z wodą. 

• Wypychanie z karty gotowych elementów. 

• Malowanie kartki z bloku technicznego tak, aby była podzielona na trzy pasy: żółty 

(piasek na plaży), niebieski (morze), jasnoniebieski (niebo). 

• Przyklejanie poszczególnych elementów w odpowiednich miejscach na wyschniętej, 

pomalowanej kartce.  

W dniu dzisiejszym pozostaje do realizacji strona 60 i 61 z książeczki 

fioletowej.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=62

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=62
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=62


2 CZERWCA WTOREK

TEMATYKA DNIA: GÓRALSKIE LICZENIE

Posłuchaj rymowanki :

Na hali, na hali 

juhas owce pasie.

   Jedna mu ciekła     

– dogoń ją, juhasie

Na łące, na łące     

juhas owce pasie.   

Jedna się zgubiła,  

szukaj jej, juhasie. 

Na hali, na hali     

tak się raz zdarzyło,

miał juhas mało owiec,     

lecz dwie mu przybyły.



Na łące, na łące,     

tam gdzie siana kopce,

przyszły do juhasa     

cztery obce owce. 

Pilnuj swoich owiec,    

góralski juhasie,

 noc spędzą w zagrodzie,     

ty czuwaj w szałasie. 

Odpowiedz na pytania (poproś o pomoc rodzica):

Co to są hale?

Kto to jest juhas?

Co robi juhas na hali z owcami?

Teraz poćwicz liczenie w zakresie 10, postaraj się słuchać uważnie i liczyć na

palcach.

Poproś o pomoc rodzica.

Na hali, na hali    

10 owiec juhas pasie.

Dwie w góry mu uciekły.     

Ile teraz masz owiec, juhasie?

Do zagrody 9 owiec 

wpędził juhas młody.

Ale cztery starsze owce

uciekły z zagrody.     

Policz teraz szybko mi –     

ile owiec w zagrodzie śpi? 

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? 

Na łące pod górą    

juhas owce pasie; 

cztery czarne owce

 i pięć białych hasa.    

Ile wszystkich owiec     

jest w stadzie juhasa? 

Teraz możesz obejrzeć krótki filmik obrazujący krajobraz górski

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc

https://www.youtube.com/watch?v=ZLR0B6O6cmc


3 CZERWCA ŚRODA

TEMATYKA DNIA: LATO NA WAKACJACH

Posłuchaj tekstu piosenki 

„Lato na wakacjach” (sł. i muz. Krystyna Gowik)

I. Idzie lato poprzez pola,   

roześmiane przyszło do nas, do przedszkola.   

Wita lato wszystkie dzieci:   

„Na wakacje razem ze mną pojedziecie”.  

Ref.: Na na na na na na na na na na na na,   

już wakacji nadchodzi czas.   

Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las,   

bo wakacji nadchodzi czas!  



II. Więc walizki spakujemy,   

plecak, piłkę i materac zabierzemy.   

Z mamą, tatą, siostrą, bratem   

po przygodę wyruszymy razem z latem.  

Odpowiedz na pytania:

O czym jest ta piosenka? 

Dlaczego lato wita wszystkie dzieci? 

Gdzie możemy spędzić wakacje? 

Dlaczego najprzyjemniejsze są wyjazdy latem? 

W dniu dzisiejszym pozostaje do realizacji strona 62 i 63 z książeczki

fioletowej.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=64

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=64
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=64


Książeczka różowa strona 76 i 77.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=79

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=79
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=79


4 CZERWCA CZWARTEK

TEMATYKA DNIA: NADESZŁO LATO

Rozwiąż zagadki dotyczące różnych środków lokomocji.

Dla ułatwienia podpowiedzi znajdziesz na ilustracjach zamieszczonych 

powyżej.

Pędzi po torze szybko, z daleka, 

bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg) 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (samolot)



Ma maskę, a pod nią konie, 

cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek. (samochód) 

Ta wielka latająca maszyna 

owada – ważkę, przypomina.  (helikopter) 

Naucz się króciutkiego wierszyka.

Już wakacji nadszedł czas, 

lato, lato woła nas,

  już za chwilę zaśpiewamy     

i pociągiem wyruszamy. 

Wakacje, wakacje 

to wspaniały czas, 

czekają na nas morze, 

góry, rzeka, las.

Dzisiaj realizujemy z książeczki fioletowej strony 64-67.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=66

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=66
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=66


https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=68

 Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania,

liczenia, - książeczka różowa strona 78. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=80

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=68
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=68


5 CZERWCA PIĄTEK

TEMATYKA DNIA: SŁONECZNY UŚMIECH

Usiądź wygodnie i posłuchaj  wiersza Marioli Golc „Słoneczny uśmiech”. 

Nadchodzą wakacje, 

słoneczna 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 wielką chmurą. 



Ma jeszcze uśmiech 

dla wszystkich dzieci. 

Niech im w wakacje 

słoneczko świeci. 

Odpowiedz na pytania:

 Kto przesyłał uśmiechy? 

Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy? 

Dlaczego przesyłał je dzieciom? 

Gdzie wybieracie się na wakacje? 

Gdzie chciałbyś/abyś wyjechać?

Rozwiąż zagadki  Barbary Kosmowskiej.

Dla ułatwienia podpowiedzi znajdziesz na ilustracjach zamieszczonych 

poniżej.



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)

Dzisiaj realizujemy z książeczki fioletowej strony 68-71.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=70

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=72

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=72
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=72
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=70


Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania,

liczenia, - książeczka różowa strona 79.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=80

Zachęcam do  układania puzzli – „Łąka latem”

wyprawka plastyczna, karta z puzzlami przedstawiającymi łąkę latem.

KONIEC !

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80


DZIĘKUJĘ ZA KOLEJNY WSPÓLNY TYDZIEŃ !



DRODZY RODZIECE !

W dalszym ciągu jestem do Państwa dyspozycji pod adresem

mailowym n.bobrek@mp18.pl 

W razie pytań, wątpliwości proszę o kontakt.

Bardzo dziękuję, za wszystkie wiadomości oraz zdjęcia przesłane

do mnie w ciągu minionego tygodnia. Czekam na kolejne. 

Po raz kolejny przygotowałam dodatkowe karty pracy. 

Z Państwa pomocą dzieci będą w stanie je wykonać

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek

mailto:n.bobrek@mp18.pl


POŁĄCZ W PARY ODPOWIEDNIE ILUSTRACJE 



POŁĄCZ W PARY ODPOWIEDNIE ILUSTRACJE



STWÓRZ WŁASNĄ POCZTÓWKĘ Z WAKACJI 

NA ODWROCIE WYKONAJ PIĘKNY RYSUNEK


