
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 30.06.2020 :)
1. Dzień dobry! Pisłuchajcie piosenki pt. Niech żyją wakacje! Może wspolnie zatanczymy? :)

Niech żyją wakację!

 Ref. Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce,

 wolny, swobodny czas.

 

Pojedzie z nami piłka 

i kajak, i skakanka, 

będziemy grać w siatkówkę

od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce 

na ciemno nas opali, 

w srebrzystej, bystrej rzece

będziemy się kąpali. 

Ref. Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole i las 

i niebo, i słońce,

 wolny, swobodny czas. 

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


2. Wakacyjne marzenia – wysłuchanie wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią:

Wakacyjne marzenia

(Dorota Kluska)

Gdy wakacje się zbliżają szybkim krokiem,

ja już marzę o podrożach, jak przed rokiem!

Lecz tym razem mam pomysłow dwa tysiące,

jak najlepiej spędzić całe dwa miesiące.

Na początku chcę się wznieść balonem

i popatrzeć w każdą świata stronę.

Ruszę w kosmos! Stamtąd wezmę jedną gwiazdkę

i napiszę o niej piękną opowiastkę.

Potem do łodzi podwodnej wsiądę sobie.

W oceanie z wielorybem zdjęcie zrobię!

A na koniec moja mama, ja i tata

na rowerach przejedziemy kawał świata!

Pytania do tekstu:

• O czym marzy osoba z wiersza? 

• Jakie ma plany na wakacje? 

• Czym chce podrożować? 

• Ktory pomysł wam się najbardziej podoba?



3. Matematyczna piramida – zabawa matematyczna w parach (w tej zabawie można wydrukować piramidy, które są dostępne 

na następnej sronie. Z papieru kolorowego można wyciąć prostokąty, które będą cegłami).

Rodzic i dziecko siadają naprzeciwko siebie. Otrzymują plansze z matematycznymi piramidami, kostki do gry i cegiełki do zbudowania 

piramidy. Gracze rzucają na zmianę dwoma kostkami naraz i dodają liczbę wyrzuconych oczek, po czym układającegiełkę na polu z 

pasującym wynikiem działania. Jeśli nie ma takiej cegiełki, to rzucakostkami druga osoba. Wygrywa osoba, ktora najszybciej zakryje 

cegiełkami całą piramidę.

4. Powtórzcie piosenkę Niech żyją wakacje! 

Niech żyją wakację!

Kochane Słoneczka!

To już ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym! Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy udanych wakacji! :)

Ale znajdźcie też czas na odpoczynek, aby we wrześniu stawić czoła nowym wyzwaniom, które czekaja na Was w

szkole! Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=BauTov9xmZY


Piramidy do druku:


