
TEMAT TYGODNIA – „WAKACJE TUŻ-TUŻ…” 

Materiał do zrealizowania w tym tygodniu: 

DZIECI SZEŚCIOLETNIE  - GRUPA III oraz GRUPA VI  

KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „TROPICIELE” 

 Książka do czytania  - strony 76-78. 

 Karty pracy część 4 – karty 24-28. 

 Piszę i liczę  - strony 74-75. 

 Kropki, kreski i litery – karta 8 – litery „ h, H ” oraz karta 35 – „10”. 

 Wycinanka – karty 55 i 56. 

 

DZIECI PIĘCIOLETNIE – GRUPA IV ORAZ GRUPA V 

KOMPLET PODRĘCZNIKÓW „PLAC ZABAW” 

 Księga Zabaw  - strony 66-67 

 Karty pracy część 4 – karta 14-16 i 18. 

 Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego: 
Wizyta w szkole muzycznej - "Poznajemy instrumenty"  

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 
 

 

 

Przypatrz się uważnie obrazkowi i odszukaj 10 elementów narysowanych pod nim.  

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w


Naucz się piosenki –ZoZi „Bezpieczne wakacje” 

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

 

ZAGADKI 

To jest taki zbiornik duży, są w nim ryby i meduzy. 
Woda jest w nim bardzo słona, brzegiem z plażą połączona.  /morze/ 
 
Gdy jest całkiem suchy wiatr go przesypuje. 
A z mokrego piękny zamek wybuduję. /piasek/ 
 
Bywają płaskie lub zakręcone, żyją w nich małże i ślimaki. 
Te, które morze na brzeg wyrzuca, chętnie zbierane są przez dzieciaki. /muszelki/ 
 
Ochroni cie przed wiatrem, kiedy jesteś na plaży. 

Poczujesz wtedy jak mocno letnie słońce praży. /parawan/ 

 
Gdy do niego zapakujesz wszystko, czego potrzebujesz, 
na swe plecy go zakładasz i po górach z nim wędrujesz. /plecak/ 
 
Zabieramy go ze sobą, gdy na wycieczki jeździmy. 
Tata ten domek rozkłada, w nocy wszyscy w nim śpimy. /namiot/ 
 
Dużo w nim wody lecz to nie morze. Wykąpiesz się w nim gdy będzie lato. 
Lub złowisz ryby na długą wędkę, pływając w nim ze swoim tatą. /jezioro/ 
 
Są tak wysokie, że musza w chmurach wierzchołki chować. 
Ty możesz po nich zjeżdżać na nartach, albo z rodziną pieszo wędrować. /góry/ 
 
To jest pojazd doskonały ma dwa koła i  pedały. 
Bez pośpiechu, bez hałasu możesz wjechać nim do lasu. /rower/ 
 
W jego cieniu się schowasz, kiedy jesteś na plaży, 

a słońce z wysoka bardzo mocno praży. /parasol plażowy/  

 

Nie leży na plaży, wypatruje oczy. 

Gdy potrzebna pomoc, szybko w wodę wskoczy. /ratownik/ 

 

TERAZ OBEJRZYJ WRAZ Z RODZICAMI DWA FILMY NA TEMAT 

BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE POBYTU NAD WODĄ I W GÓRACH 

Bezpieczeństwo nad wodą 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 

Bezpieczeństwo w górach 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio


 

Policz ile poszczególnych elementów znajduje się na obrazku. 

Wpisz właściwą cyfrę na kreseczce po prawej stronie każdego przedmiotu. 

 

 

 

 

 



WYKREŚLANKA WAKACYJNA 

 

WIERSZ „CO TO JEST KRAJOBRAZ” Bożena Forma 

To widok pól zbożem pokrytych, 

zielonych łąk dookoła. 

To szczyty wysokie, skaliste 

i gładkie tafle jeziora. 

 

To morza wzburzone fale, 

plaże piaszczyste, szerokie. 

Pagórki pokryte lasami, 

szumiące rzeki głębokie. 

 



Połącz sylwetki ptaków po lewej stronie z ich cieniami po prawej stronie. 

Powiedz jak nazywa się ten ptak i gdzie można go spotkać. 

Spróbuj naśladować jego chód, pisk i machanie skrzydłami. 

 



 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ  

 

 

 

 



ODSZUKAJ DWA TAKIE SAME ELEMENTY 

Każdy element jest narysowany tylko w dwóch kołach. 

Przejdź kolejno przez wszystkie koła odnajdując takie same elementy. 

 

 

 

 

 



KODOWANIE 

Narysuj identyczne słoneczko na kartce w kratkę. 

Zachowaj taki sam układ kratek i kolorów. 

 

 



LITERA „ H ” 

W tym tygodniu poznajecie małą literę „ h ” i dużą literę „ H ” –  

(„ h ” jak hipopotam, „ h ” - jak hulajnoga, „ h ” jak - herbata). 

Wykonajcie ćwiczenia w książkach. 

 

 
 

Pokoloruj serduszka z dużą literą „ H ” na różowo, a z małą literę „ h” na czerwono. 

 



GŁOSKA „ H ” 
Wypowiedz na głos nazwy przedmiotów przedstawionych na poniższych ilustracjach.  
 
. 
 

 

 

 



Potrafisz już napisać wszystkie litery. 

Spróbuj wykonać samodzielnie poniższa zadanie. 

 

 



KĄCIK MATEMATYCZNY 

Potrafisz już wykonać działania dodawania i odejmowania w zakresie 10. 

Wykonaj działania i narysuj odpowiednią ilość kropek w pustych polach. 

 

 



POLICZ KROPKI I WYKONAJ DZIAŁANIA 

 

WYKONAJ DZIAŁANIA I POKOLORUJ SERDUSZKA 

 Na żółto – gdy suma wynosi 7 

 Na niebiesko – gdy suma wynosi 8 

 Na czerwono – gdy suma wynosi 9 

 Na zielono – gdy suma wynosi 10 

 



ODEJMOWANIE 

Wykonaj działania odejmowania.  

Możesz najpierw zaznacz je na miarce.  

Następnie wpisz wynik odejmowania czyli różnicę, na kresce po prawej 

stronie znaku „ = ”. 

 

 



 

ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ MATEMATYCZNĄ 

 

 

 



 

PRZYPOMNIENIE NAZW FIGUR GEOMETRYCZNYCH 

Trójkąt, koło kwadrat, prostokąt. 

Policz poszczególne figury, zwracając uwagę na ich kolory. 

Wynik wpisz w polu pod daną figurą.  

 

 

 

 



 

ZADANIE LOGICZNE 

Wytnij i przyklej we właściwym miejscu, albo narysuj w pustych polach właściwe domki. 

Zwróć uwagę na kolor dachu i ilość okienek. 

 



ZABAWA DLA CAŁEJ RODZINY 

Przećwicz z rodzicami nazwy stosunków przestrzennych. 

Powiedz w jaki sposób położone są względem siebie te przedmioty. 
Zademonstruj to, używając piłki i pudełka. 

 



GIMNASTYKA DLA CAŁEJ RODZINY 

 

Kostka do gry wskaże jakie ćwiczenie masz wykonać. 

Można użyć dwóch albo nawet trzech kostek. 

Należy wówczas sumować ilość oczek na wszystkich kostkach i 

wymyślić jakie ćwiczenia będą odpowiadały punktom od 7 do 18.  

Ilustracja przedstawia ćwiczenia tylko dla punktów od 1 do 6. 
 

 

 


