
22.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 1 

 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Cele ogólne: 

1. Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne Wakacje”. 

„Bezpieczne Wakacje” 

Jak wspaniale! Już wakacje.                                                                                                                                  

To najlepsza w roku pora!                                                                                                                                    

Można pływać sobie w morzu                                                                                                                         

albo wskoczyć do jeziora….         

Na szczyt w górach wspiąć się warto!                                                                                                                                       

Jak tam pięknie i wysoko!                                                                                                                                

W zeszłym roku po raz pierwszy                                                                                                                        

zobaczyłem Morskie Oko!    

 Ale zawsze pamiętajmy,                                                                                                                                                      

by dorosłych się pilnować.                                                                                                                         

Chodzić w górach – lecz po szlakach,                                                                                                             

kremem z filtrem się smarować.  

Czapkę nosić – taką z daszkiem                                                                                                                                                                                                                                                                                             

– porażenia się unika.                                                                                                                                     

Kąpać się w strzeżonych miejscach                                                                                                                              

i pod okiem ratownika.    

I rodziców trzeba słuchać.                                                                                                                                     

Kto tak robi, ten ma racje.                                                                                                                               

Ach jak miło, jak wesoło,                                                                                                                                         

bo już przecież są wakacje! 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                                   

Rodzic zadaje pytania:  

- Dlaczego zawsze trzeba się pilnować dorosłych?                                                                                             

– Co to są górskie szlaki? Dlaczego trzeba się ich pilnować? 



                                                                                                                                                                            

– Dlaczego latem smarujemy się kremem z filtrem?                                                                                           

– Do czego jest potrzebna latem czapka z daszkiem?                                                                                        

– Dlaczego można pływać tylko w miejscach, gdzie jest ratownik?     

Bezpieczne wakacje - https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

2. Zabawa dydaktyczna „Znam”. 

Rodzic przypomina dziecku, że nigdy nie wolno oddalać się od rodziców. Gdy jednak tak się 

stanie, dziecko powinno znać swoje imię, nazwisko, adres – informację, które może podać 

policjantowi.(Ważne, aby dziecku przypominać, że nie podaje tych informacji osobom 

nieznajomym).  

3. Zabawa dydaktyczna „Numer alarmowy”. 

obrazki z numerem alarmowym, pojazdami uprzywilejowanymi (wozem strażackim, 

radiowozem policyjnym, karetką pogotowia). 

Rodzic prezentuje dziecku numer alarmowy 112 odczytuje go, a następnie dziecko robi to 

samo i mówi, w jakich sytuacjach powinno się pod niego dzwonić. Rodzic prezentuje obrazki 

pojazdów służb ratunkowych, które można wezwać dzwoniąc pod numer 112. Po wykonaniu 

zadania R. może umieścić obrazki w widocznym miejscu dla dziecka w domu. 

4. Ćwiczenia ortofoniczne „Morskie fale”. 

Rodzic prosi, aby dziecko naśladowało morskie fale, szumiąc (raz głośno, raz cicho, szybko, 

wolno w zmiennym tempie). 

5. Karta pracy. 

Pokoloruj numer alarmowy. 

6. Karty pracy. 

Policz, ile jest ptaków, ryb i muszli. W okienkach narysuj odpowiednią liczbę kropek. 

Pokoloruj żagle. 

7. Karta pracy. 

Połącz obrazki z ich cieniami. 
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5. Pokoloruj numer alarmowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Policz, ile jest ptaków, ryb i muszli. W okienkach narysuj odpowiednią liczbę kropek. 

Pokoloruj żagle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Połącz obrazki z ich cieniami. 

 

 

 



 

 

 

 

 



23.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 2 

 

Temat: Poznajemy pojazdy. 

Cele ogólne: 

1.Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie myślenia przyczynowo skutkowego. 

4. Rozwijanie motoryki małej.  

                   

Przebieg dnia: 

1.Rozwiązanie zagadki B. Szelągowskiej „Wakacje”. 

Rodzic recytuje zagadkę i prosi dziecko o podanie rozwiązania. 

Morze, góry lub jeziora.                                                                                                                                                                      

Pociąg wjeżdża już na stację.                                                                                                                                                                      

Lato wreszcie się zaczęło.                                                                                                                                                     

Czas rozpocząć więc…(wakacje) 

2.Słuchanie opowiadania E. Stadmuller „Wakacje”. 

- Bartek chwalił się, że na wakacje pojedzie do Grecji – opowiadał przy obiedzie Olek. – 

mówił, że będzie się uczył nurkować i dostanie od taty cały potrzebny sprzęt.                                                

– Zobaczycie, że będziecie się u nas bawić równie dobrze jak on – chrząknął dziadzio. – Już 

moja w tym głowa. Postanowiliśmy z babcia, że kupimy wielki dmuchany basen i ustawimy go 

w ogrodzie.                                                                                                                                                          

– Hurra! – zawołała Ada. – A będą w nim mogła puszczać moje kaczuszki?                                                     

- Jasne – roześmiała się babcia – i kaczuszki, i łódeczki, i co tam sobie wymyślisz.                                               

– Szkoda, że w ogrodzie nie ma piaskownicy, bo byśmy mieli własną plażę – rozmarzył się 

Olek.                                                                                                                                                              

- To akurat nie problem – włączył się do rozmowy tato. – Cztery deski się znajdą, a sąsiad 

dziadków, pan Antoni, handluje materiałami budowlanymi, więc na pewno chętnie przywiezie 

parę worków piasku.                                                                                                                                         

– I będzie plaża! – zawołała Ada.                                                                                                                     

– I huśtawka – dodał dziadzio. – Znalazłem ją na strychu.                                                                                               

– Tę samą, na której ja się huśtałem? – ożywił się tato. – tylko nie próbuj tego robić, bo moja 

biedna grusza nie wytrzyma takiego ciężaru – przestraszył się dziadzio.                                                                 

– Oj tam, oj tam….- mruknął tato. – To mocne drzewo, nawet nie wiesz, ile wytrzymało…                         

- I Bartek mówił jeszcze, że będzie zwiedzał jakieś straszne stare budowle – przypomniał sobie 

Olek.                                                                                                                                                             

- Stare budowle, powiadasz – dziadek uśmiechnął się tajemniczo.                                                                

– Ciekaw jestem, czy on widział kiedyś studnię z prawdziwym żurawię.                                                  



– Takim żywym żurawiem? – zdziwiła się Ada.                                                                                                    

– Tak nazywało się urządzenie, którym bardzo dawno temu wyciągano wodę ze studni – 

wyjaśniła wnuczce babcia.                                                                                                                              

– Tam, gdzie wybierzemy się na wycieczkę, można zobaczyć prawdziwe chaty kryte strzechą, 

poletka lnu, stary wiatrak i drabiniasty wóz – taki, jakim jeździł jeszcze mój dziadek.                                                   

– W sąsiedniej wsi powstał skansen – wyjaśnia mamie babcia. – i naprawdę jest w nim co 

zobaczyć. – Chciałbym, żeby te wakacje już się zaczęły – westchnął Olek. – I nic nie szkodzi, 

ze nie pojadę do Grecji – dodał po chwili. 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                                   

Rodzic zadaje pytania: 

- Dokąd Bartek pojedzie na wakacje?                                                                                                                  

- Gdzie wakacje spędzą Ada i Olek?                                                                                                                   

– Co przygotowali dziadkowie, żeby umilić wakacje Adzie i Olkowi?                                                                              

- Dokąd wy chcielibyście pojechać na wakacje?                                                                                           

– Czym można podróżować w czasie wakacji? 

2. Zapoznanie z różnymi środkami lokomocji. 

obrazki  przedstawiające różne środki lokomocji. 

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające różne środki lokomocji np.: samochód, samolot, 

balon, pociąg, rower, autobus, żaglówka, statek, kajak. Dziecko podaje ich nazwy, mówi, 

gdzie można podróżować danym pojazdem ( po ulicach, po wodzie, w powietrzu). Następnie 

dziecko dzieli na sylaby środki lokomocji. 

3. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Czym podróżujemy”. 

Rodzic zaprasza dziecko w podróż i prosi, aby ruchem pokazywało pojazd, którym będzie 

podróżować. 

- Wyrusza z domu samochodem – dziecko biega, naśladując rękami kręcenie kierownicą: 

zatrzymuje się, zostawia samochód na parkingu.                                                                                      

- Wsiada do samolotu - samolot startuje (dziecko kuca) , unosi się (dziecko biega z 

rozłożonymi rękami) i ląduje (znów kuca).                                                                                                    

- Wsiada do pociągu – (ustawia się za R., porusza się, trzymając się za ramiona).                                                                       

– Dojechał nad piękne jezioro, gdzie wsiada do kajaka ( maszeruje, naśladując rękami ruchy 

wiosłowania). 

4. Karty pracy. 

Połącz w pary pojazdy i uzasadnij swój wybór. Który pojazd nie ma pary. 

5. Karta pracy. 

Słuchaj wierszyka i rysuj. 

6. Karta pracy. 

 Narysuj pojazdy wodne i fale po śladzie. Pokoloruj obrazek. 

 



2. Obrazki  przedstawiające różne środki lokomocji. 

 

     

 

   

    

 



4. Połącz w pary pojazdy i uzasadnij swój wybór. Który pojazd nie ma pary. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Słuchaj wierszyka i rysuj. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Narysuj pojazdy wodne i fale po śladzie. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 3 

 

Temat: Jedziemy nad morze. 

Cele ogólne: 

1.Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. 

2.Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dziecka.  

3. Utrwalanie umiejętności stosowania określeń: więcej/ mniej i o ile mniej/więcej. 

4. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie do zajęć – rozmowa z dzieckiem. 

On ratuje ludziom życie,                                                                                                                                            

pływa świetnie, znakomicie.                                                                                                                              

Ja na plaży, go spotykam.                                                                                                                                  

Czy znasz pana…(ratownika) 

Rodzic zadaje pytania: 

- Czym zajmuje się ratownik?                                                                                                                               

– Po czym można spotkać ratownika na plaży?                                                                                                  

– Skąd wiadomo, w którym miejscu na plaży jest ratownik? 

2.Słuchanie wiersza J. Ratajczak „Na plaży”. 

Rodzic pokazuje obrazek i recytuje wiersz. 

„Na plaży” 

Chlapu-plasku, już od brzasku 

Budujemy miasto z piasku                                                                                                                                              

Piękne miasto nad miastami 

W jakim nie mieszkamy sami                                                                                                                                                

Domy barwne aż nad podziw                                                                                                                                             

Fruwa się w nich, czy też chodzi? 

                                                                                                                                                                                          

Można by tu żyć wspaniale 

Gdyby deszcz nie padał wcale 

 

 



Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                                   

Rodzic zadaje pytania: 

- Co budowały dzieci?                                                                                                                                               

– Z czego było miasto, które budowały?                                                                                                                                     

– Gdzie budowały miasto z piasku?                                                                                                               

– Co jeszcze można robić na plaży? 

3. Zabawa matematyczna „Ile jest łopatek?”. 

kostka z oczkami (można zrobić samemu), sylweta wiaderka, spinacze do bielizny, nożyczki, 

klej 

Rodzic daje dziecku sylwetę wiaderka. Prosi, aby rzuciło kostką. Dziecko przypina do 

sylwety tyle spinaczy (łopatek), ile oczek wskazała kostka. Dziecko sprawdza poprawność, 

wskazuje spinacze głośno liczy. 

4. Zabawa matematyczna „Muszle i muszelki”. 

muszelki 

Dziecko grupuje muszelki według kształtu i wielkości: spiczaste: małe, duże, okrągłe: małe, 

duże. Wspólnie z R. liczą muszelki każdego rodzaju i określają ich liczbę. Następnie dziecko 

dobiera muszelki w pary i określa, których jest więcej/ mniej i o ile mniej/więcej. 

5. Zabawa ruchowa „Na plaży”. 

Dziecko biega swobodnie po pokoju i obserwuje R. Kiedy pokaże obrazek leżaka - dziecko 

kładzie się i opala, kiedy widzi parasol – stoi i trzyma w ręku parasol, a kiedy R. pokazuje 

obrazek z chmurką – dziecko kuca i chowa głowę, kryje się przed deszczem. 

6. Karta pracy. 

W każdym rzędzie skreśl  jeden niepasujący element. 

7. Karta pracy. 

Popatrz uważnie na obrazki. Znajdź między nimi pięć różnic i zaznacz je na dolnym obrazku. 

Narysuj fale po śladzie 

8. Karta pracy. 

Narysuj ośmiornicę i muszelkę po śladzie kredkami. Możesz pokolorować rysunek. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ratownik 

 

 

Plaża  



3. Wytnij kostkę i sklej. 
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6. W każdym rzędzie skreśl  jeden niepasujący element. 

 

 

 

 

 



7. Popatrz uważnie na obrazki. Znajdź między nimi pięć różnic i zaznacz je na dolnym 

obrazku. 

Narysuj fale po śladzie. 

 

 

 

 

 

 



8. Narysuj ośmiornicę i muszelkę po śladzie kredkami. Możesz pokolorować rysuneki. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 4 

 

Temat: Jedziemy w góry. 

Cele ogólne: 

1. Poznanie i utrwalenie pojęć związanych z górami. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1.Wprowadzenie do tematu „Jedziemy w góry”. 

Rodzic rozmawia z dzieckiem na podstawie ilustracji. Zwraca uwagę na cechy 

charakterystyczne krajobrazu górskiego: zwierzęta mieszkajace w górach, tradycyjny strój 

regionalny mieszkańców gór… 

2. Słuchanie opowiadania Z. Staneckiej „Basia i wyprawa w góry”. 

Basia pojechała z Tatą w góry. Od dawna planowali wyprawę, ale zawsze Tacie wypadało 

coś ważnego i musieli przekładać wyjazd.                                                                                               

Najpierw bardzo długo jechali nocnym pociągiem i Basia nie mogła zasnąć, tak była przejęta. 

Co chwilę zwisała z górnej kuszetki i zagadywała:                                                                                           

- Długo będziemy jechać?                                                                                                                                

– Mhm…- mruczał Tata. I dodawał: - Uważaj Basiu, bo spadniesz, gdy pociąg szarpnie. I 

zaśnij wreszcie!                                                                                                                                            

W końcu dojechali.                                                                                                                                              

– Wstajemy! – zawołał Tata, zdejmując koc z rozespanej Basi. Tylko mięczaki śpią, kiedy góry 

wzywają!                                                                                                                                                    

Zjedli śniadanie w barze mlecznym , założyli plecaki i ruszyli w góry.                                                                

– Tato… - spytała Basia po chwili.                                                                                                                   

– Dlaczego idziemy asfaltem? Przecież w górach chodzi się po kamieniach.                                                                             

– Najpierw idzie się asfaltem – wyjaśnia tata – żeby dojść do kamieni.                                                                 

– A daleko idzie się tym asfaltem?                                                                                                                    

– Jeszcze trochę.                                                                                                                                                

– Wolę kamienie – oświadcza Basia. – Ile jeszcze zakrętów, zanim dojdziemy do kamieni?                        

– Nie pamiętam Basiu. Może sześć?                                                                                                                  

- To ja będę liczyć – powiedziała Basia. – Jeden….                                                                                    

Gdy minęli sześć zakrętów, okazało się, że czekają ich jeszcze trzy.                                                                 

– Tato…- spytała Basia, gdy od jakiegoś czasu szli po kamieniach. – Kiedy wyjdziemy z lasu?                                                                                                                                                    

Mówiłeś, że w górach są widoki.                                                                                                                 

– Niedługo Basiu.                                                                                                                                           

– Wolę, jak są widoki – powiedziała Basia. – Ile musimy minąć mostków, żeby zaczęły się 

widoki?                                                                                                                                                                    



– Chyba osiem – odpowiedział Tata. – Może jednak nie licz, Basiu. Nie lepiej rozejrzeć się 

wokół? Zobacz, jakie piękne drzewa tu rosną!                                                                                                 

- Mogę patrzeć i liczyć! – zawołała Basia i pobiegła na pierwszy mostek, żeby zobaczyć, jak 

woda przepływa po ogromnych głazach.                                                                                                              

– Tato…- zawołała Basia po jakimś czasie. – Jestem zmęczona. I chce mi się jeść.                                                         

– Tylko mięczaki…. – zaczął Tata, ale zawiesił głos i dokończył: - Ja też jestem głodny.              

Usiedli więc na drewnianej ławeczce i zjedli kanapki(….)                                                                                                               

Szli potem jeszcze długo i okazało się, że nie osiem, tylko jedenaście mostków muszą minąć, 

żeby wyjść z lasu i zacząć podziwiać widoki.                                                                                                  

– Tato…- powiedziała Basia. – Ile musimy iść, żeby dojść do schroniska?                                                     

- Oj Basiu – odpowiedział Tata. -Tylko mięczaki myślą o schronisku, kiedy wokół jest tak 

pięknie.                                                                                                                                                       

Do schroniska doszli parę godzin później Basia zjadła czekoladę na pokrzepienie, posiedziała 

pięć minut, a potem pobiegła nad staw. Tata usiadł na głazie nad wodą i pił herbatę z 

termosu. Położył się potem na brzegu i zamknął oczy. Chwilę potem Basia stanęła nad nim i 

spytała:                                                                                                                                                                         

- Kiedy ruszamy dalej?                                                                                                                  

- Dalej?! – Tata spojrzał na nią przerażony. – Myślałem, że jesteś zmęczona!                                                                 

- Coś ty, Tato! – Basia roześmiała się. – tylko mięczaki odpoczywają, kiedy jest tyle gór do 

włażenia! 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania.                                                                                                                                   

Rodzic zadaje pytania: 

- Dokąd pojechali Basia z tata?                                                                                                                             

- Czym jechali w góry?                                                                                                                                                           

- Co Basia liczyła, zanim pojawiły się kamienie na drodze?                                                                                                                                            

Rodzic wyjaśnia dziecku : 

- Co to jest głaz?                                                                                                                                                 

– Co to jest schronisko? 

3. Zabawa ruchoma „Przeskocz przez strumyk”. 

Rodzic układa ze skakanki strumyk. Dziecko przeskakuje na drugą stronę. Skoki wykonuje 

obunóż z miejsca. Po czym wraca. Zabawę powtarza się kilka razy. 

4. Zajęcia plastyczne „Góry z masy solnej”. 

1 szklanka mąki; 1 szklanka soli; ok. 0,5 szklanki wody, tekturka 

Rodzic pokazuje dziecku obrazek przedstawiający góry. Dziecko opisuje, co widzi na 

obrazku, jak wyglądają góry, rękami może pokazać ich kształt. Rodzic proponuje wykonanie 

makiety przedstawiający górski krajobraz. 

5. Karta praca. 

Wytnij i ułóż obrazek. 

6.Karta pracy. 

Otocz pętlom te przedmioty, które mogą się przydać podczas wycieczki w góry. 



 

 

 

   

                        

 



5. Wytnij i ułóż obrazek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Otocz pętlom te przedmioty, które mogą się przydać podczas wycieczki w góry. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



26.06.2020 

SCENARIUSZ Dzień 5 

 

Temat: Jedziemy nad jezioro. 

Cele ogólne: 

1. Utrwalanie pojęć związanych z wypoczynkiem nad jeziorem. 

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat. 

3. Rozwijanie motoryki małej.  

                    

Przebieg dnia: 

1. Wprowadzenie do tematu „Jedziemy nad jezioro”. 

Rodzic prezentuje ilustracje przedstawiajacą jezioro i krajobraz wokół niego. Dziecko 

wypowiada się swobodnie na temat ilustracji opisując to, co się na niej znajduje. 

2. Rozwiązanie zagadek.  

Co to za lusterko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

na zielonej łące?                                                                                                                                    

Przyglądają się w nimi                                                                                                                                       

chmurki i słońce. (jezioro) 

Wody wcale się nie boi;                                                                                                                                                                                                                                                               

lubi pływać po jeziorze.                                                                                                                                          

Ale są  potrzebne wiosła,                                                                                                                                       

by nas fala lepiej niosła. (łódka)                                                                                                                                                     

Pływa po jeziorze.                                                                                                                                             

Opłynąć może świat!                                                                                                                                      

Stanie, gdy na nią,                                                                                                                                                      

nie dmucha wiatr! (żaglówka)                                                                                                                             

Sosnowy, dębowy,                                                                                                                                              

stary lub młody.                                                                                                                                                  

Rosną w nim grzyby,                                                                                                                                                           

rosną i jagody. (las)    

Latem jest ich dużo,                                                                                                                                                

a gdy zaczną latać,                                                                                                                                             

Siadają na rękach,                                                                                                                                                                 

i trzeba się drapać. (komar)       

Dziecko dzieli wyrazy na sylaby: jezioro, łódka, żaglówka, las, komar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             



3. Zabawa ruchowa „Przejście przez mostek”. 

sznurek/skakanka 

Rodzic przygotowuje sznurek/skakankę. Dziecko wchodzi na sznurek/skakankę wyciąga ręce 

na boki i idzie do przodu.  

4. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. 

Rodzic daje dziecku lusterko. Demonstruje prawidłowe wykonanie ćwiczeń, powtarzając je 

kilkakrotnie. 

lusterko dla każdego dziecka 

Język wyruszył na wakacje (dziecko rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej 

wardze).Wędrował przez góry i doliny (dziecko unosi język za górne i za dolne zęby), a potem 

wspiął się na wysoką górę (dziecko czubkiem języka dotyka do górnego wałka dziąsłowego), z 

której rozpościerał się przepiękny widok. Bardzo go zadziwił (dziecko wysuwa wargi do 

przodu – ooooo). Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się, z każdym z 

osobno (dziecko dotyka językiem każdego zęba osobno na górze i na dole). Potem długo 

płynął łódką i machał wiosłami (dziecko przesuwa język do prawego i do lewego kącika ust). 

Na koniec wsiadł do samolotu, który leciał wysoko nad chmurami (dziecko przesuwa język po 

górnej wardze), aż wreszcie wylądował na ziemi (dziecko chowa język za dolne zęby). 

5. Praca plastyczna „Żaglówki na jeziorze”. 

niebieska kartka papieru; kredki w różnych odcieniach niebieskiego koloru oraz biała kredka; 

papierowe foremki do babeczek lub talerzyk papierowy; klej; nożyczki; biały papier; rurka do 

picia 

   

Na niebieskiej kartce, na dolnej części dziecko rysuje fale kredkami w różnych odcieniach 

niebieskiego i białą. Nad falami nakleja złożone na pół papierowe foremki do babeczek lub 

talerzyk papierowy przecięty na pół, do każdej dokleja rurkę do picia i trójkąt wycięty z 

białego papieru. 

 

6. Karta pracy. 

 

Słuchaj wierszyka i rysuj. 

7. Karta pracy. 

 Szablon - ŁÓDKA: Wytnij elementy i naklej według wzoru.    
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7. Szablon - ŁÓDKA: Wytnij elementy i naklej według wzoru.    

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 


