
Karty pracy wakacje  22.06.2020 

 

 

1.Opowiadanie B.Szurowskiej „Nadeszły wakacje” ( historię opowiada Pajacyk. 

Rozmawiają ze sobą zabawki) 

Kotek Motek niespokojnie rozglądał się po pustej i cichej dziś sali przedszkolnej. 

- Kiedy przyjdą dzieci? – zapytał w końcu. 

- Wrrr… nie przyjdą. Dzieci mają teraz wakacje- zawarczało Autko. 

- Wakacje ?- zdziwił się Motek. 

- Tak – zacząłem wyjaśniać- Wakacje to taki czas, kiedy dzieci z rodzicami odpoczywają. 

- Miauu, przecież najlepiej odpoczywa się na leżakach po obiedzie- dziwił się Motek. 

- Wakacje to co innego. Ludzie wtedy jeżdżą nad morze, ma wieś, w góry- tłumaczyła 

kotkowi lalka Ala. 

- A ja chciałbym pojeździć po leśnych dróżkach- westchnęło autko. 

-A ja bym pojechała nad morze. Lubię słońce i złoty piasek- rozmarzyła się Ala. 

Kotek Motek pogłaskał się po brzuszku i zamruczał: 

- A ja wybrałbym się jeszcze raz na wieś, miau…Tam są inne kotki, tam jest świeże mleczko, 

nocne spacery… To jest prawdziwy odpoczynek. 

Ja też miałem swoje marzenia, ale nawet o nich nie mówiłem… Tak bardzo chciałbym 

powędrować z cyrkowcami i sprawiać radość dzieciom w różnych przedszkolach… 

I wtedy nagle zobaczyłem obrazki rozłożone na stolikach. 

- Słuchajcie, mam pomysł!- Zawołałem - Pamiętacie, jak dzieci malowały swoje wakacje? 

Rozwiesimy te obrazki w sali i będziemy się udawać, jakbyśmy tam z nimi byli! 

- Świetny pomysł!- radość i ożywienie zapanowały wśród zabawek. 

- Ale dzieci na pewno wrócą? – zapytał niepewnie kotek Motek. 

_ Pewnie, że wrócą- uspokoiła go piłka Kropka. 

Ja też wiedziałem, że tak będzie. Dzieci zawsze wracają, bo przecież wszędzie jest dobrze, ale 

w naszym wesołym przedszkolu najlepiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedz na pytania 

- Dlaczego sala przedszkolna była pusta? 

- Dokąd pojechały dzieci? 

- O czym marzyły zabawki? 

- Na jaki pomysł wpadły? 



 

 

2.Zabawa „Podróż  pociągiem” w rytm piosenki „Jedzie pociąg z daleka”. Dzieci naśladują 

poruszanie się pociągu 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved

=2ahUKEwik29Pq49vpAhVzxcQBHRI_AJQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPjUopo-

DJio&usg=AOvVaw3n8PQZiDziwRix_naVRXDb 

 

3. Pociąg zatrzymuje się na różnych stacjach gdzie czekają nas różne zadania 

Nad morzem 

Znajdź różnice między obrazkami 

 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik29Pq49vpAhVzxcQBHRI_AJQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPjUopo-DJio&usg=AOvVaw3n8PQZiDziwRix_naVRXDb
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik29Pq49vpAhVzxcQBHRI_AJQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPjUopo-DJio&usg=AOvVaw3n8PQZiDziwRix_naVRXDb
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik29Pq49vpAhVzxcQBHRI_AJQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPjUopo-DJio&usg=AOvVaw3n8PQZiDziwRix_naVRXDb
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik29Pq49vpAhVzxcQBHRI_AJQQtwIwAHoECAEQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPjUopo-DJio&usg=AOvVaw3n8PQZiDziwRix_naVRXDb


 

https://graphicriver.net/item/spot-the-differences/11916113?utm_source=sharepi 

 

”Dopłyń” do skarbu lub do syreny, wieloryba 

https://graphicriver.net/item/spot-the-differences/11916113?utm_source=sharepi


 

 

https://pl.pinterest.com/pin/324399979383789479/ 

Wstaw obrazki w odpowiednie miejsce 

https://pl.pinterest.com/pin/324399979383789479/


 

https://post.pinterest.com 

W górach 

Aby chodzić po górach trzeba być sprawnym fizycznie. Proponuję więc trochę ćwiczeń 

oraz film na temat bezpiecznych wakacji 

https://pl.pinterest.com/pin/718113103065133950/ 

Zrób to co dzieci 

https://pl.pinterest.com/pin/718113103065133950/


 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-

vector-

21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=V

ector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20

poses 

 

  A może odwiedzisz las 

Znajdź drogę mrówki do mrowiska 

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-vector-21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=Vector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20poses
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-vector-21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=Vector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20poses
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-vector-21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=Vector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20poses
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-vector-21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=Vector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20poses
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-kids-yoga-with-different-yoga-poses-vector-21570708?utm_source=Pinterest&utm_medium=VectorStock%20Social%20Share&utm_campaign=Vector%20Social%20Share&utm_content=Cartoon%20kids%20yoga%20with%20different%20yoga%20poses


 

https://pl.pinterest.com/pin/806566614488783624/ 

A co słychać na łące? 

Wstaw brakujące obrazki  w odpowiednich kwadratach ( obrazki nie przyklejamy) 

https://pl.pinterest.com/pin/806566614488783624/


 

https://www.tuexperto.com/2017/08/01/sudoku-mas-de-350-imagenes-para-jugar-e-imprimir/ 

Jeżeli jesteś w domu to zagraj w wakacyjne doble ( obrazki należy wydrukować w kilku 

egzemplarzach). 

Karty odwracamy tak, aby nie było widać ilustracji. Zawodnicy biorą po jednej karcie i kładą 

na stole tak , aby widoczna była ilustracja. Kto pierwszy zobaczy wspólny na obu kartach 

obrazek, wymienia jego nazwę i zabiera dwie karty. 

https://www.tuexperto.com/2017/08/01/sudoku-mas-de-350-imagenes-para-jugar-e-imprimir/


 

https://pl.pinterest.com/pin/416723771765312962/ 

 

Pokoloruj obrazek 

https://pl.pinterest.com/pin/416723771765312962/


 

https://pl.pinterest.com/pin/406027722629635334/ 

https://pl.pinterest.com/pin/406027722629635334/


 


