
WITAM WAS MOJE DROGIE PSZCZÓŁKI 

ORAZ WASZYCH RODZICÓW. 

 

ROZPOCZYNA SIĘ CZERWIEC, NADCHODZI LATO , ZBLIŻA SIĘ WAKACYJNY 

CZAS…. 

 

Tematem tego tygodnia będą 

Wakacyjne podróże 

Zaczynamy ! 

 

 

 1.O6    Poniedziałek: Dzień Dziecka 

Kochane dzieci! Dzisiaj jest Wasze święto 😊 

 



Z tej okazji dzisiaj nie będzie pracy  w książkach, 

szlaczków ,ani żadnych trudnych zadań 😊. 

Myślę, że rodzice przygotowali dzisiaj dla Was jakieś  miłe niespodzianki. 

 

 

 

 A teraz spójrzcie poniżej. 

(rodziców proszę o przeczytanie tekstu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zapraszam Was do obejrzenia kilku krótkich filmów: 

piosenka o figurach geometrycznych 

https://youtu.be/Lv-1s65cgJM 

alfabet po polsku dla dzieci 

https://youtu.be/BsLJmiOA75M 

alfabet dla dzieci- pociąg 3D 

https://youtu.be/MmdnIcawaNI 

 

Udostępniam Wam także różne piosenki, które śpiewaliśmy i przy których bawiliśmy 

się wspólnie. Posłuchajcie, kto ma ochotę może sobie potańczyć. 

 

 

 

 

 

 

link do piosenek: 

https://drive.google.com/open?id=1U3fGhGANR8SzcvUYi-jdDIvtUREQdZ3e 

 

Jeśli chcecie, możecie również posłuchać Waszych ulubionych bajek, legend                 

i wierszy, których słuchaliśmy w przedszkolu. 

 

link do bajek, legend  i wierszy 

https://drive.google.com/open?id=1NtzvFsNk4lxFIz6zxbRy2evfIDep8d9E 

 

 

To wszystko na dzisiaj. Kochane Pszczółki, jeszcze raz życzę Wam    : 

https://youtu.be/Lv-1s65cgJM
https://youtu.be/BsLJmiOA75M
https://youtu.be/MmdnIcawaNI
https://drive.google.com/open?id=1U3fGhGANR8SzcvUYi-jdDIvtUREQdZ3e
https://drive.google.com/open?id=1NtzvFsNk4lxFIz6zxbRy2evfIDep8d9E


 2.06 Wtorek: Wakacje na wybrzeżu 

• Dzisiaj zaczniemy od słuchania opowiadania M. Strękowskiej- 

Zaremby pt. Wakacyjne podróże. Otwórzcie książki z obrazkami na           

s. 84-85. 

link do książki: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=87 

 

Proszę Rodziców o przeczytanie treści opowiadania 😊. 

 
link do tekstu opowiadania: 

https://drive.google.com/open?id=1FsFOlD6DKaBdGF5XE6mr7or_sio3l31q 

 

 

 

• Teraz zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej pt. ,,Wakacje na 

Wybrzeżu” według etapów, które opisałam poniżej: 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=87
https://drive.google.com/open?id=1FsFOlD6DKaBdGF5XE6mr7or_sio3l31q


1. Przygotuj kartę nr 4 z Wyprawki plastycznej oraz kartkę z bloku 

technicznego, klej, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą.  

( jeśli nie masz  wymienionych materiałów zastąp je   innymi. np. kredki, mazaki) 

 

 

2. Pomaluj kartkę z bloku technicznego tak, aby była podzielona na trzy 

pasy: żółty (piasek na plaży), niebieski (morze), 

jasnoniebieski (niebo). 

3. Powypychaj wszystkie elementy z karty pracy. 

4. Przyklej je w odpowiednich miejscach na 

wyschniętej, pomalowanej kartce. 

5. Uporządkuj samodzielnie miejsce po skończonej   

pracy. 

6.  Poproś mamę albo tatę o przesłanie  zdjęcia wykonanej pracy do pani 

Niny ( jestem ciekawa jak praca się udała 😊). 

7. Umieść pracę w wybranym przez Ciebie miejscu w Twoim pokoju, 

popatrz  na nią i posłuchaj szumu morza, popatrz na fale…. 

linki do dwóch krótkich filmików: 

https://youtu.be/rBlTrPp16jk 

https://youtu.be/ORhFh1rCqRI 

 

• Teraz popatrzcie na mapę i wskaż gdzie się znajduje: 

https://youtu.be/rBlTrPp16jk
https://youtu.be/ORhFh1rCqRI


A teraz wskażcie inne państwa, z którymi graniczy Polska. 

 

 

3.06  Środa: Góralskie liczenie 

 

 

• Popatrzcie  na mapę Polski i pokażcie, gdzie znajdują się góry. 

Jak nazywają się najwyższe góry w Polsce ? Czy byliście kiedyś w górach? 



 

 

Spójrzcie obok. 

 To góry Tatry 

 najwyższy szczyt - Rysy (2499 m) 

 

 

 

 

 

•  A za chwilę przejdziemy do ćwiczeń w  liczeniu 😊. 

 

Popatrzcie na ilustrację po 

prawej stronie.  

Kogo  na niej widzicie? 

 

 

Baca to u górali polskich: starszy 

pasterz owiec, zwierzchnik juhasów 

dozorujących stada owiec. 

Juhas to młodszy pomocnik bacy 

podczas wypasu owiec. 

 

 

 

Rozwiążcie też poniższe zadania: 

Rodziców proszę o przeczytanie tekstu zadań 😊 

( do pomocy w  liczeniu możecie użyć jakiś przedmiotów np. klocków). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Baca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owca_domowa


 

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? 

 

Mam nadzieję , że powyższe zadania okazały się dla Was łatwe 😊. 

 

Dla utrwalenia liczenia wykonajcie jeszcze kilka ćwiczeń. 

 

 



 

 

A może ktoś z Was spróbuje rozwiązać takie zadania ? 

 

5+       = 9       8 -      = 3 

 

 

• Na zakończenie zapraszam Was do zobaczenia filmu pt. ,, Wakacje        

w Polsce”. Myślę , że wiele miejsc rozpoznacie sami . Ten film mi się 

bardzo podoba 😊. 

 

 

 



link do filmu Holiday in Poland | 4K 

https://youtu.be/ekz6i58kVpI 

 

 

4.06  Czwartek: Lato na wakacjach 

• Dzisiaj zaczniemy od kart pracy cz. 4. s. 60-62.  
 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

• I jeszcze kilka zagadek:   

 

Pędzi po torze szybko, z daleka, 

bo tłum podróżnych na stacji czeka 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

 

Lata podniebnym szlakiem.  

Ma maskę, a pod nią konie, 

cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek.  

 

Ta wielka latająca maszyna 

owada – ważkę, przypomina.  

https://youtu.be/ekz6i58kVpI
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

• Teraz posłuchajcie piosenki pt . ,, Lato na wakacjach”. 

 
Podaję link do odsłuchania piosenki (po zalogowaniu do serwisu Mac edukacja 

/wychowanie przedszkolne/piosenki i utwory muzyczne/Nowe przygody CD2 poziom BB+, 

utwór nr 21) 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

 

 

 

• Na koniec wykonamy  dalsze ćwiczenia  w kartach pracy  od s.63-66. 

 
 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

5.06  Piątek: Słoneczny uśmiech  

 

• Posłuchajcie wiersza M. Golc   pt. ,,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. 

 

 
 

Odpowiedzcie na pytania: 

 

Kto przesyłał uśmiechy?                                                                     

Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy? 

Dlaczego przesyłał je dzieciom? 

 

 

 

Nadchodzi lato, zbliżają się wakacje i mam nadzieję, że będzie piękna pogoda. 

😊 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Teraz przechodzimy do kart pracy cz. 4. s. 67-71 

 
 



 

 

 

 

 

Na zakończenie pracy w tym tygodniu zapraszam Was do zobaczenia 

prezentacji  pt.

Rodziców proszę o przeczytanie tekstu. 

Dzieci mogą przeczytać fragmenty, lub wskazać wybrane  litery w tekście. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

link do prezentacji w PowerPoint 

https://drive.google.com/file/d/1WgNTfdbna_QnXGQ5XJ4S1AeEN_M69guJ/view?usp=sharing 

 

 

 

 Serdecznie pozdrawiam wszystkie ,,Pszczółki” 

 oraz rodziców,  

którym dziękuję za zaangażowanie oraz wszystkie przesłane do 

mnie  dotychczas zdjęcia i filmy . 

 

 

 

 

 

 

 

Zostaną  one wykorzystane w następnym filmiku.  

Wiem, że dzieci bardzo lubią oglądać te krótkie filmy. 

 

 

 

Przypominam mój adres mailowy. 

ninamiliczek@gmail.com 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1WgNTfdbna_QnXGQ5XJ4S1AeEN_M69guJ/view?usp=sharing
mailto:ninamiliczek@gmail.com

