
Witajcie drogie dzieci z grupy Pajacyki oraz Kochani Rodzice 

dziękujemy wam za współpracę i realizacje naszych propozycji 

zajęć Dziś kontynuujemy tematykę wakacyjnych podroży – 

wybieramy się w góry, zapraszamy na wspólną zabawę  

 

9.06.2020 (wtorek) 

Na początek gra interaktywna „Podróże” 

https://view.genial.ly/5edea78f2a753d0d96f03cf3 

 

https://wordwall.net/pl/resource/2706195/budujemy-zdania-wakacje – 

budujemy  zdania 

 

Wykonajcie  wybraną kartę pracy dotyczące podróżowania rożnymi 

środkami  transportu: STATEK, AUTO, SAMOLOT 

https://view.genial.ly/5edea78f2a753d0d96f03cf3
https://wordwall.net/pl/resource/2706195/budujemy-zdania-wakacje


 



 





Kochani przyszedł czas na zabawę  matematyczną „Góralskie 

liczenie”, czyli ćwiczenia w dodawaniu i  odejmowaniu liczb . 

Zadaniem dzieci jest posłuchać uważnie zadań i zastanowić się nad 

odpowiedzią. Dla ułatwienia proponujemy Wam rozwiązania 

narysować na kartkach lub policzyć za pomocą liczmanów Starsze 

dzieci prosimy o zapisanie działania matematycznego, młodsze o  

podanie wyniku. 

 Na hali, na hali raz się tak zdarzyło, że do 7 starszych owiec 3 

młode przybyły. 

Powiedz teraz mi ile wszystkich owiec w zagrodzie śpi? 

(…..+3=….) 

 

 Na łące pod górą juhas owce pasie, 4 czarne owce i 5 białych 

hasa. 

Ile wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? (4+ …..=….) 

 

 Do zagrody 9 owiec  wpędził juhas młody. Ale cztery starsze 

owce uciekły z zagrody. Ile owiec w zagrodzie śpi?  

(9…..4=….) 

 

 Na hali na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry uciekły. Ile 

teraz masz owiec Juhasie? (10- ….=…..) 

 
 



Jest to mapa fizyczna Polski, widać na niej pasma górskie: SUDETY, 

KARPATY, KAKONOSZE, TATRY, BIESCZADY, BESKIDY. 

Zwróćcie  uwagę na kolory pasm górskich, czy wiecie dlaczego jedne 

są czerwone, żółte  czy jasno czerwone??  



Zabawa „Ze szczytu na szczyt” 

Dzieci otrzymują sznurki różnej długości i z różną liczbą węzełków. 

Trzymając w jednej ręce sznurek, drugą rękę dzieci przesuwają w dół 

sznurka z zamkniętymi oczami i śpiewają głoskę a. Gdy napotkają 

węzełek, otwierają oczy i krzyczą: u! Zabawa trwa tak długo, aż 

odnajdą wszystkie supełki na swoich sznurkach. Przy powtórzeniu, 

wymawiają też inne głoski. 

 

 

Dziś obchodzimy …… 

 
 

 



  

 

 



Życzymy Wam kochani, byście zawsze mieli obok siebie kogoś kto 

będzie dla Was prawdziwym przyjacielem 

Na koniec wspólnie spedzonego czasu dla chętnych karty pracy  

 



 

 

 

 


