
Zadania do realizacji 16.06.2020 

1. Posłuchaj wiersza i odpowiedz na pytania. 

Na wakacje ruszać czas 

 

Za dni kilka –o tej porze 

będę witać polskie morze. 

Bo najbardziej mi się marzy 

żeby bawić się na plaży. 

 

A ja chciałbym dotknąć chmury 

i dlatego jadę w góry. 

Razem z mamą, razem z tatą 

w górach lubię spędzać lato. 

 

Ja na morze nie mam czasu. 

Wolę jechać het- do lasu. 

I tam z dziadkiem zbierać grzyby 

albo w rzece łowić ryby. 

 

Dla mnie to najlepsza pora 

żeby wskoczyć do jeziora. 

Nie chcę w upał chodzić w góry. 

Wolę jechać na Mazury. 

 

Morze, góry, las i rzeka; 

Wszystko to już na nas czeka. 

Bo zaczęło się już lato 

Jedźmy mamo, jedźmy tato. 

 

• Gdzie można pojechać na wakacje? 

• Co można robić nad morzem?... W górach?... nad jeziorem?...w lesie? 

 

2. Przypomnienie zasad bezpiecznych wakacji, poprzez odpowiedź TAK lub NIE  na zadane pytania: 

• Czy należy posmarować skórę kremem z filtrem, przed wyjściem na słońce? 

• Czy w lesie można palić ognisko? 

• Czy biała flaga oznacza, że można się kąpać? 

• Czy na plaży można zakopać śmieci? 

• Czy w górach można spacerować w klapkach? 

• Czy w każdym miejscu można skakać na główkę do wody? 

• Czy w górach należy zawsze iść wyznaczonym szlakiem? 

• Czy podczas jazdy na rowerze należy mieć kask? 

• Czy w czasie burzy można stać pod drzewem? 

• Czy jeśli się zgubimy, możemy prosić o pomoc nieznajomego pana? 

• Czy dzieci powinny mieć rękawki i koła ratunkowe? 

3. Karta pracy str  85, 86 i 87 proszę odesłać do  19.05.2020 

 

Dla chętnych 

4. Zagraj w grę i odpowiedz na pytania https://wordwall.net/pl/resource/2872879/polski/bezpieczne-wakacje  

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2872879/polski/bezpieczne-wakacje


5. Co spakujesz nad wodę? Wskaż lub pokoloruj. 

 

6. Jak zrobić piasek kinetyczny? https://www.youtube.com/watch?v=UMERfJb2MvQ  

Potrzebne będą: Piasek 6 łyżek, mąką ziemniaczana 4 łyżki, płyn do naczyń 3 łyżki, 1 łyżka wody 

7. Narysuj  palcem lub ołówkiem drogę dzieci do namiotu zgodnie z kodem.  

https://www.youtube.com/watch?v=UMERfJb2MvQ


 

 

 

 

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


