
PONIEDZIAŁEK – 22.06. 

 

1. Szczęście”- rozwiązanie krzyżówki związanej z wakacjami; rozmowa na 

temat uczuć, jakie towarzyszą nam podczas rozpoczęcia wakacji 
 

Rodzic odczytuje hasła do krzyżówki, a Dziecko stara się podać rozwiązanie. Rozwiązanie Dziecko 

może podzielić na sylaby, a następnie samodzielnie, z pomocą Rodzica bądź ze wzoru wpisuje 

rozwiązanie w odpowiednie miejsca w krzyżówce. 

 

 

        

       

         

       

     

         

        

        

        

 

 

 

1. Świeci wysoko na niebie. (słońce) 

2. Jedziemy tam, by pływać wśród fal. (morze) 

3. Możesz nim pojechać na wakacje po torach. (pociąg) 

4. Możesz w niej latem łowić ryby. (rzeka) 

5. Powstaje na niebie, gdy świeci słonce i pada deszcze. (tęcza) 

6. Z nią najlepiej smakują latem truskawki. (śmietana) 

7. Zaczynają się, gdy kończy się rok szkolny. (wakacje) 

8. Śpisz pod nim na biwaku. (namiot) 

9. Pakujesz go, gdy jedziesz na wycieczkę. (plecak) 
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Rozwiązanie krzyżówki „szczęście”, to uczucie, jakie towarzyszy wielu osobom, gdy 

rozpoczynają się wakacje.  

Rodzic pyta Dziecko, czym dla niego jest szczęście. W jaki sposób ludzie okazują swoje 

szczęście? (uśmiech, głośny śmiech, podskoki, taniec ze szczęścia, itp.) 

Jakie uczucia towarzyszą Dziecku na myśl o rozpoczynających się wakacjach?  

 

 

 

2. Osłuchanie z piosenką „Idą wakacje” 

 

Drodzy Rodzice i Dzieci! Poniżej zamieszczam link do piosenki i tekst. 

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

 

 

MAJKA JEŻOWSKA: IDĄ WAKACJE 

Pracowałeś prawie rok 

Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 

By wyjechać gdzieś stąd 

Musisz w końcu zresetować się 

Spakowana walizka dawno w kącie jest 

Wszyscy już czują ze 

 

Ida wakacje 

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


Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

Możesz jechać dokąd chcesz 

Morze, góry, mazury 

Kraków, albo hel 

Wszędzie tam cudnie jest 

Nawet gdy na niebie słońca brak 

Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 

Życie znów nabiera barw 

 

Ida wakacje 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje 

Czekasz na nie cały rok 

Ida wakacje 

Dzikie noce słodkie dni 

TO co chcesz się zdarzy w słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

 

Dziecko poznaje słowa i melodię piosenki . Następnie rodzic pyta swoje 

dziecko,  jak powinny wyglądać bezpieczne wakacje.  Dziecko rytmizuje refren 

piosenki . Na samym końcu wspólnej zabawy,  możecie ułożyć własny układ 

taneczny do piosenki. 

                                                                                 

 

 

  

 

Zachęcam do wykonania zadań w karty pracy nr 4, str. 44. 


