
PONIEDZIAŁEK 

( 29.06.2020r. ) 

 

1.Łamigłówka 

 Odpowiedz na podane pytania. Wybrane słowa wpisz jedno pod drugim. 

Pierwsze litery tych słów dadzą ci rozwiązanie. 

 

* Który ptak odlatuje na zimę do ciepłych krajów: wróbel, czy jaskółka? 

* Co jest mieszkaniem pszczoły: ul, czy gniazdo? 

* Które zwierzę jest wyższe: żyrafa, czy słoń? 

* Które zwierzę lubi orzechy: zając, czy wiewiórka? 

* Co jest szybsze: auto, czy rower? 

* Który ptak ma krótszą szyję: gęś, czy kaczka? 

* Co bardziej plami: atrament, czy mleko? 

* Co jest kwaśniejsze: cytryna, czy porzeczki? 

* Co wcześniej kwitnie: jabłoń, czy lipa? 

* Kto mieszka w krainie lodów: Murzyn, czy Eskimos? 

 

2. Posłuchajcie wiersza - „Mija roczek szkolny” 

 

 Nadchodzą wakacje, mija roczek szkolny! 

 Będę sobie hasał jak ten konik polny. 

 

 Odwiedzę najdalsze ustronia, pieczary... 

 Powitam znajomków i młodych i starych. 

 

 Będę kosił zboże, gdy nadejdą żniwa; 

 będę w dni upalne w jezioreczku pływał. 

 

 Lub pójdę do lasu, książeczkę zabiorę 

 i będę ją czytał w cieniu pod jaworem. 

 

 Wyjadę nad morze, albo lepiej w góry 

 i tam wejdę na szczyt, który sięga chmury... 

 

* Jakie plany wakacyjne ma bohater tego wiersza? 

* Co jeszcze można robić w wakacje? 

 

3. „ Bańki mydlane”- ćwiczenia oddechowe w ogrodzie. Przypomnienie o 

nabieraniu powietrza nosem i powolnym wydechu ustami. Zwracanie  uwagi na 

ostrożne obchodzenie się z płynem, tak aby się nie wylewał. Dostrzeganie kolorów 



baniek oraz ich kruchości. 

 

4. Czym można pojechać na wakacje? 

Rozwiążcie kilka zagadek: 

  Cztery koła, kierownica, bywa osobowy. 

  Jeśli wożą nim towary, to jest ciężarowy. 

      ( samochód ) 

 

  Odrzutowy, osobowy, co to za maszyna? 

  Gdy silnik włącza to lot rozpoczyna. 

      ( samolot ) 

 

  Pod dowództwem kapitana, pływa po morzach i oceanach. 

       ( statek ) 

 

  Jak nazywa się ten pojazd, niech dziś z was ktoś zgadnie, 

  co, pływa po wodzie, wiatr mu dmucha w żagle? 

      ( żaglówka ) 

 

  To jest pojazd z wagonami, po dwóch szynach szybko mknie. 

  Jeśli zechcesz do Warszawy może zabrać cię. 

      ( pociąg ) 

 

5. Zabawy badawcze- „Co pływa, a co tonie?” 

 Przygotujcie: klucz, korek, drewniany klocek, piłkę, spinacz, kartkę.... 

 

* Co stanie się z przedmiotami w wodzie? 

* Które z nich zatoną? 

* Które będą pływały? 

* Dlaczego jedne toną, a inne pływają? 

 

6. Wakacyjne żarciki: 

 

„List” 

- Janeczko, co ty robisz? 

- Piszę list do Zygmusia! 

- Ale przecież ty nie umiesz pisać! 

- To nic, mamusiu, Zygmuś nie umie czytać! 

 

„Dwa jabłuszka” 

- Dlaczego zjadłeś całe jabłko? Przecież miałeś dać połowę siostrze. 



- Chciałem jej dać, ale jabłko było takie małe, że nie miało drugiej połowy. 

 

„ Czarne jagody” 

- Tatusiu! Co to za czerwone kulki na tych krzakach? 

- To są mój synku, czarne jagody. 

- A dlaczego są czerwone? 

- Bo są jeszcze zielone! 

 

„Trzy ważne słowa”- M. Rosińska 

 

 Zbudził sę Maciuś. W całym mieszkaniu było ciemno, cicho: noc. A Maciuś 

spać nie może. Coś go niepokoi... Acha! Nie podziękował wczoraj cioci za koparkę. 

Zabawka była śliczna, Maciuś od razu wybiegł z nią na podwórze pokazać innym 

dzieciom. I zapomniał powiedzieć: „dziękuję”. 

A ileż to razy tatuś mówił, że nawet taki mały człowiek jak Maciuś powinien 

pamiętać o trzech ważnych słowach: „dziękuję”, „przepraszam” i „ proszę”. 

Maciuś musi więc natychmiast podziękować cioci! Jak to zrobić? Zbudzić mamę?. 

Nie, po co? Ciocia mieszka naprzeciwko- drzwi w drzwi. Maciuś da sobie rade 

sam. 

 Wstał. Ciemno... Ale księżyc zagląda przez okno... Nie warto zapalać 

światła. 

 Wyszedł Maciuś na korytarz. Jeszcze trzy kroki i … puk, puk! 

 Trochę długo nikt drzwi nie otwierał, ale wreszcie jest ciocia. 

 - Co się stało, Maciusiu? 

 - Bo ja zapomniałem podziękować cioci za koparkę. Więc musiałem przyjść 

teraz. Bardzo dziekuję! 

 No, już dobrze, dobrze- mówi ciocia, głaszcząc Maciusia po głowie- Jesteś 

bardzo grzecznym chłopczykiem. A teraz już idź spać. Dobranoc! 

 Aż sapnął Maciuś z zadowolenia, że jest taki grzeczny. Powiedział 

„dobranoc” i już stanął na progu swego mieszkania, gdy wtem myśl nowa przyszła 

mu do głowy: Ciocia była w szlafroku 

i jakoś długo nie otwierała drzwi- pewnie już spała.  Maciuś ją obudził. W takim 

razie świetnie by pasowało słowo „przepraszam”, trzeba je zaraz powiedzieć! I 

Maciuś znowu zapukał do cioci. 

 Tym razem ciocia otworzyła bardzo prędko. 

 - I cóż tam znowu, Maciusiu?- zapytała z uśmiechem 

 - Bo ja pewnie ciocię zbudziłem? Więc wróciłem, żeby powiedzieć 

„przepraszam” 

 - Cóż za grzeczny chłopczyk!- zachwyciła się ciocia.- Ale wracaj, wracaj już 

do łóżeczka. 

 I Maciuś poszedł. Ach, jaki był rad, że udało mu się powiedzieć dwa ważne 



słowa!- „A gdyby tak jeszcze trzecie?”- pomyślał. Świetnie by było! Tylko o co tu 

ciocie poprosić? O nową zabawkę? Nie wypada! Ach prawda! „Proszę”- mówi się 

także przy częstowaniu...i akurat mam ciocię czym poczęstować... 

 I jeszcze raz zapukał Maciuś do cioci. I zanim ciocia zdążyła się zdziwić, 

widząc Maciusia znowu, chłopczyk wysunął rączkę podając na sreberku kilka 

cząsteczek czekolady: 

 - Ciociu, proszę się poczęstować!- powiedział 

 Ach, jak cioci smakowała czekolada... 

 - Ale teraz, Maciusiu... 

 - Teraz to już pójdę spać!...- zapewnił.- Nie mam już więcej ważnych słów 

do powiedzenia! 

 

Dobra rada: 

Nigdy, a zwłaszcza w czasie wakacji, nie zapominajcie o ważnych słowach! 

 

7. Piosenka- „Lato, lato, lato czeka!” na You Tube 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

