
Nutki – Nadszedł Czas Wakacji 
 

PONIEDZIAŁEK – wakacyjne plany 

 

1. Karta pracy, cz. 4, s. 80.  
Kolorowanie rysunku. Czytanie tekstu. 
 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 82.  
Łączenie miast na rysunku mapy z odpowiednim kolorem według podanego opisu. 
 

3. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wakacyjne plany”. 
4. Rozmowa na temat opowiadania. 

− Gdzie wybierał się Bartek z rodzicami? 
− Co mieli tam robić? 
− Gdzie miał spędzić wakacje Tadek? Co miał robić w leśniczówce? 
− Co Ania zamierzała robić nad morzem? 
− Co Zosia planowała z rodzicami robić w górach? 
− Kto miał spędzić wakacje na wsi? 
− Co Helenka mogła tam robić? 
− Gdzie wybierał się Krzyś? 
− Co postanowili jego przyjaciele? 
 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 81.  
Kończenie rysunku na dole strony według wzoru znajdującego się na górze strony. Rysowanie 
po śladach rysunków fal, bez odrywania kredki od kartki. Kolorowanie rysunku na górze 
strony. 
 

6. Ćwiczenia w książce, s. 90, 91.  
Czytanie wiersza i nazw czynności, które możemy wykonywać nad morzem. Wykonanie 
papierowej łódki według podanej instrukcji. 
 
 
WTOREK – Co zabierzemy na wakacje? 
 
1. Ćwiczenia w książce, s. 92.  

Określanie, co nie pasuje na obrazku. 
 

2. Karta pracy, cz. 4, s. 84.  
Liczenie na palcach. Łączenie zapisów działań matematycznych z odpowiednimi wynikami 
według wzoru. 
 

3. Karty pracy, cz. 4, s. 86, 87.  
Czytanie tekstu. Określanie, co można robić na wakacjach. Rysowanie miejsca, w którym 
dziecko spędzi wakacje. Oglądanie ikonek. Określanie, jakie wakacyjne rady one 
przedstawiają. Rysowanie po śladzie rysunku bez odrywania kredki od kartki. 
 

4. Zabawy patyczkami – ćwiczenia w liczeniu. 
Dzieci dostają po 10 patyczków w trzech kolorach, cyfry i znaki. 



• Układają przed sobą patyczki według kolorów, a pod nimi działanie, które to ilustruje. 
Np. dziecko dostało 6 patyczków niebieskich, 3 patyczki zielone i 1 żółty patyczek. Układa 
działanie: 6 + 3 + 1 = 10. 
• Potem dzieci odkładają wymienioną liczbę patyczków (rodzic podaje dziecku, 
ile patyczków ma odsunąć) i układa działania. 
• Symulują za pomocą patyczków sytuacje przedstawione przez rodzica, układają 
odpowiednie działania, udzielają odpowiedzi. 
Np. Rodzic podaje treść zadania: Mama miała 8 jabłek. 4 jabłka dała babci. Ile jabłek 
zostało mamie? 
Dzieci układają przed sobą 8 patyczków, 4 odsuwają i układają działanie: 8 – 4 = 4. 
Następnie udzielają odpowiedzi: Mamie zostały 4 jabłka. 
• Karta pracy, cz. 4, s. 85. 
Liczenie patyczków w każdym wzorze. Układanie z patyczków wybranego wzoru. 
Następnie układanie wzoru z 10 patyczków według własnego pomysłu i narysowanie 
tego wzoru w ramce. 
 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 88.  
Czytanie wyrazów. Nazywanie przedmiotów przedstawionych na zdjęciach. Łączenie z 
wyrazem piasek zdjęć przedmiotów, do wykonania których użyto piasku. Łączenie z 
wyrazem glina zdjęć przedmiotów, do wykonania których użyto gliny. Rysowanie po 
śladach rysunków. Kończenie rysowania dzbanków według wzoru. 
 
ŚRODA – Nadchodzi lato 
 
1. Karta pracy, cz. 4, s. 89.  

Kończenie rysunków według podanego wzoru. 
 

2. Ćwiczenia w książce, s. 93.  
Czytanie tekstu o latawcu. 
 

3. Nadchodzi lato – zapoznanie z oznakami nowej pory roku. 

 

4. Karty pracy, cz. 4, s. 90, 91. 
• Czytanie tekstu i dopowiadanie. 
• Słuchanie wiersza. 
− Co dzieje się latem w przyrodzie? 
− Za co lubicie lato? 
• Oglądanie rysunków. Określanie, co przedstawiają. Kolorowanie ich. 
• Rysowanie drogi chłopca do butów odpowiednich na letnią wędrówkę. 
 

5. Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 96.  
Czytanie zdań. Uzupełnianie ich wyrazami odszukanymi wśród naklejek. 
 

 

CZWARTEK – Wspominamy rok w przedszkolu 

 

1. Ćwiczenia w książce, s. 94, 95, 96.  



Czytanie zdań na temat obrazków. Opowiadanie o tym, co się wydarzyło w ciągu roku 
szkolnego. Dzieci czytają krótkie teksty. Potem opowiadają o tym, co przedstawiają obrazki. 
Rodzic wspomaga je pytaniami. 
 

2. Karty pracy, cz. 4, s. 92, 93, 94.  
Czytanie nazwy stacji. Odgadnięcie, gdzie jedzie pociąg. Próby pisania przedstawionych liter. 
Czytanie i omawianie znaków przedstawiających tematykę poznaną w ciągu roku szkolnego. 
Czytanie tekstu o tym, co dzieci poznały w ciągu roku szkolnego. 
 

3. Karta pracy : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Pokoloruj rysunek: 

 
 
 
PIĄTEK – Bezpieczne wakacje 
 
1. Posłuchaj piosenki: 

 

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

 

2. Rozmowa na temat piosenki – bezpiecznych wakacji – jakie dziecko zapamiętało zasady ? 
3. Stworzenie zasad bezpiecznych wakacji. Co można , a czego nie można robić? 
 

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


  

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Praca plastyczna – wykonaj dowolną prace plastyczną z motywem wakacyjnym.  

Poniżej kilka propozycji: 
 

 
 



 
 



 
 
 

 



 

 

 

 


