
17. 06. 2020r. - Środa – „Nad morzem” 
 
Dzień dobry kochanidełka. 
1. Na początek dnia zachęcam do zabawy ruchowej przy „Ćwiczeniach z liczeniem w podskokach”. 
 
              https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg&feature=youtu.be  

2. W dotarciu nad morze, pomoże Wam zabawa „Aida – Mucha w Mucholocie”. 

                     https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

3. Posłuchajcie wiersza D. Wawiłow czytanego przez Rodzica, pt. „Morze” 

Siedziały dzieciaki na dworze 
I kłóciły się jakie jest morze. 
Kuba powiedział, że słone, 

A Jędrek, że nie, bo zielone. 
A Baśka, że są w nim meduzy 

I okręt – o, taki duży, 
I jeszcze raki w skorupie, 

A Bartek, że dziewczyny są nudne, 
i jeszcze Paweł powiedział, 

Że jak się położyć nad morzem 
I machać rękami, i machać nogami, 

To na piasku się zrobi orzeł. 
Poproszę tatę - może pojedzie 

Ze mną nad morze?  

Odpowiedzcie na pytania: 
Jakie jest morze według dzieci z wierszyka? 
Jakie jest morze według was? 
Co najchętniej robiłybyście, gdybyście teraz znalazły się nad morzem? 
Jak myślicie, co można robić nad morzem? 
Co robią dzieci? 
Co robią dorośli? 
Wyobraźcie sobie, że siedzicie na plaży i patrzycie na morze. Co widzicie? 

 
4. Praca plastyczna – rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności wg instruktażu. Znajdziecie go na 
stronie:   https://www.youtube.com/watch?v=VYsbRr9rLP8 
 
5. A może zabawy z piaskiem!!!:   https://www.youtube.com/watch?v=hTNpX0C1kXA 
 
6. Posłuchajcie piosenki pt. „Rodzinna wycieczka” w wykonaniu zespołu Śpiewające Brzdące. Jest to 
opowieść o bezpieczeństwie w trakcie rodzinnych wypraw za miasto. Będzie nam jeszcze towarzyszyć. 
 
                                           https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 
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A oto tekst piosenki 
 

Wyjeżdżamy na wycieczkę 
 naszym samochodem, 

 kiedy siadam w foteliku  
zaczynam przygodę.  

 
Ref.  

Rodzinna wycieczka  
na czterech kółeczkach!  

Zapinamy pasy,  
jedziemy na wczasy!  

 
Droga wije się przez pola,  

lasy i miasteczka,  
z mostu widać jak turyści  

płyną na łódeczkach. 
 

 Ref.  
Rodzinna wycieczka...  

 
Na poboczu stoją znaki  

jazdę ułatwiają,  
dzięki nim podróżujący  

cel swój osiągają.  
 

Ref. 
Rodzinna wycieczka...  

 
7. A teraz trochę matematyki. Zbiór łatwych zadań znajdziecie na stronie: 
                                                            https://www.matzoo.pl/ 
 
8. W wolnej chwili koniecznie zobaczcie film pt. „Wakacje nad morzem – zasady bezpieczeństwa”, na 
stronie: 
                                https://www.youtube.com/watch?v=N4X0RhlMf7Y 
 
                                                                                                                 Miłej zabawy 
                                                                                                                    Pani Ania 
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