
Blok tematyczny : WAKACJE TUŻ, TUŻ. 

 

Scenariusz- 29.06.20. r. ( poniedziałek) 

I część: zajęcia z wykorzystaniem wiersza. 

Temat: Wakacyjne podróże. 

Przebieg: 

1.Wysłuchanie wiersza M. Mazan pt.: „ Na  wakacje”.  

Dokąd jedziesz na wakacje? 

W góry lub nad morze. 

Dokąd jeszcze można jechać? 

Kto powiedzieć może? 

Można jechać na wycieczkę 

i spać pod namiotem, 

po jeziorze pływać łódką 

albo wodolotem. 

Można w lesie sobie zbierać 

jagody i grzyby, 

można sobie – gdy ktoś lubi – 

łowić w rzece ryby. 

A gdy ktoś jest bardzo dzielny 

– bo są takie zuchy – 

może zwiedzać stare zamki, 

w których straszą duchy! 

2. Rozmowa na temat treści wiersza i poniższej ilustracji ( Bałtyk, Tatry, Mazury): O czym 

opowiada wiersz? Gdzie można się wybrać w czasie wakacji? Co można robić?  Jakie są 

wasze wspomnienia z wakacji?. 



3. R. prezentuje dzieciom mapy Polski: fizyczną i konturową, prosi o zaznaczenie morza 

(napis Bałtyk), następnie zadaje pytanie, jakie znasz inne regiony Polski, gdzie często Polacy 

wyjeżdżają wakacje. Góry (umieszczenie napisu), opowiadanie jak wygląda krajobraz górski 

(pokazanie ilustracji krajobrazu górskiego), co można robić na wakacjach w górach.  

Mazury – podobnie jak omawiając góry dziecko podaje charakterystyczne cechy krajobrazu 

mazurskiego. U babci na wsi – można wybrać dowolną wieś na mapie Polski, pokazać 

ilustrację, np. wiejskiego podwórka, pól, lasów itp. W mieście – np. Warszawa – pokazać 

zabytki, miejski park, basen itp. Do każdego opisywanego regionu dziecko określa położenie 

na mapie, używając pojęć: północ, południe, wschód, zachód ( mapa Polski na poniższej 

stronie, na pozostałych znajdują się miejsca, które odwiedzamy podczas wakacji) 

https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/moja-ojczyzna-nr-

5191-14_784,175104971.jpg 

https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/File0416,187609025.

jpg 

https://chomikuj.pl/kasiakan88/lato/ilustracje-lato/wakacje 

4.  „Z jakiego miejsca pochodzą te odgłosy?" - zagadki słuchowe ( morze, las, miasto) 

https://chomikuj.pl/blaha82/MUZYKA+RELAKSACYJNA/odglosy+nstury_historia+wody/1

8.Morze*2c+mewy,979864283.mp3(audio) 

https://chomikuj.pl/agawa18/Przedszkole/Muzyka+w+przedszkolu/efekty+d*c5*bawi*c4*99

kowe/odg*c5*82osy+lasu/odglosy+lasu,1046208027.mp3(audio) 

https://chomikuj.pl/Stalugwa/Odg*c5*82osy+Miasta/W+mie*c5*9bcie+1,644363307.mp3(au

dio) 

5. Opowieść ruchowa „Wakacyjna wyprawa”. R. mówi: teraz wybierzemy się na wyprawę, 

będziemy w kilku regionach Polski i będą czekały tam na nas różne zadania. Najpierw 

musimy spakować plecak (dziecko ruchem ilustruje tę czynność). Teraz zakładamy go na 

plecy i wyruszamy, najpierw pójdziemy pieszo… R. opowiada o dalszej wyprawie, a dziecko 

stara się zilustrować ją ruchem i gestem. 

6. Wykonywanie ćwiczeń w KP, 5, s.72. Rozwiązanie krzyżówki . 

https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-

9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf 

https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/moja-ojczyzna-nr-5191-14_784,175104971.jpg
https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/moja-ojczyzna-nr-5191-14_784,175104971.jpg
https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/File0416,187609025.jpg
https://chomikuj.pl/Mirada/Pomoce+do+pracy+z+dzie*c4*87mi/Polska/File0416,187609025.jpg
https://chomikuj.pl/kasiakan88/lato/ilustracje-lato/wakacje
https://chomikuj.pl/blaha82/MUZYKA+RELAKSACYJNA/odglosy+nstury_historia+wody/18.Morze*2c+mewy,979864283.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/blaha82/MUZYKA+RELAKSACYJNA/odglosy+nstury_historia+wody/18.Morze*2c+mewy,979864283.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/agawa18/Przedszkole/Muzyka+w+przedszkolu/efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe/odg*c5*82osy+lasu/odglosy+lasu,1046208027.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/agawa18/Przedszkole/Muzyka+w+przedszkolu/efekty+d*c5*bawi*c4*99kowe/odg*c5*82osy+lasu/odglosy+lasu,1046208027.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/Stalugwa/Odg*c5*82osy+Miasta/W+mie*c5*9bcie+1,644363307.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/Stalugwa/Odg*c5*82osy+Miasta/W+mie*c5*9bcie+1,644363307.mp3(audio)
https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf


 

 



II część : zajęcie plastyczne. 

Temat: Moje wymarzone wakacje – rysowanie kredkami. 

Przebieg: 

1. Swobodne wypowiedzi dziecka nt. „ gdzie chciałbym pojechać na wakacje?”. 

2. Oglądanie filmu edukacyjnego pt.: „ Bezpieczne wakacje”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

3. Rozmowa z dzieckiem nt. zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnego 

wypoczynku, przypomnienie numerów alarmowych.  

4. Podanie tematu – zwrócenie uwagi na odpowiednie rozmieszczenie pracy i wykorzystanie 

całej powierzchni kartki. 

5. Wypowiadanie się na temat swojej pracy i nadanie jej  tytułu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4

