
Scenariusz spotkania z Muchomorkami, Tygryskami, Kangurkami 

wtorek 23.06.2020 

1. Temat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Przebieg aktywności: 

 „Wakacyjne opowieści” – Kochane przedszkolaki już lato 

woła nas, a zatem w odpowiedzi proponujemy rodzinną 

zabawę w letnie skojarzenia. Poproście Rodziców, aby 

wydrukowali Wam następujące wyrazy (wielkość czytelna dla 

dzieci):  

MEWA 

WAFELEK 

MORZE 

PIASEK 

KOC 

LODY 

SŁOŃCE 

ROWER 

CHMURA 

KASK 

GÓRY 

BUTELKA 

BUTY 

WODA 

LATARKA 

ŁÓDKA 

JASKINIA 

KAPOK 

DESZCZ 



WĘDKA 

PARASOL 

RYBA 

KAJAK 

STATEK 

WIOSŁO 

LATARNIA 

 

Następnie rozetnijcie poszczególne wyrazy i spróbujcie je 

przeczytać samodzielnie lub z pomocą Rodziców. Jeśli nie 

rozumiecie jakiegoś wyrazu poproście Rodziców o ich wyjaśnienie. 

Teraz z tych  wyrazów wszyscy uczestnicy zabawy (musi was być 

co najmniej dwoje) ciągną losy, następnie z wylosowanych przez 

siebie wyrazów spróbujcie ułożyć swoją krótką wakacyjną 

opowieść, która będzie zawierała wszystkie posiadane wyrazy 

przez danego uczestnika zabawy. Ciekawi jesteśmy, czyje 

opowiadania są ciekawsze, Wasze, czy Rodziców?!  

 Czas ruszyć w wakacyjną podróż. Sprawdźcie czym i gdzie    

będzie podróżował Budzik, jakiego psikusa znów spłata 

Kuchciak i kto przyjdzie ekipie Budzika z pomocą?  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,magia-pociagow,22900966  

 „Dobierz parę” – tym razem powracamy do naszych 

wcześniejszych wyrazów, spróbujcie dobrać poszczególne 

wyrazy w pary na zasadzie „co do czego pasuje”                 

np. MEWA – MORZE, WAFELEK _ LODY itp.; Udało się? 

Brawo Przedszkolaki! A teraz pomieszajcie wyrazy                  

i zaproście Rodziców, aby wykonali to samo zadanie.  

 Wiecie już, że Budzik podróżował pociągiem, ale przecież 

istnieją jeszcze inne środki transportu. Sprawdzimy waszą 

wiedzę w quizie 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d27

5363968f34457e76c9ca342_/index.html Mamy nadzieję,       

że udało się rozwiązać zagadki  

 Wszystkie pojazdy, którymi możemy podróżować nie tylko na 

wakacje dzielimy na trzy grupy. Jakie? Na to pytanie 

znajdziecie odpowiedź w grze interaktywnej pod adresem:  

https://vod.tvp.pl/video/budzik,magia-pociagow,22900966
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d275363968f34457e76c9ca342_/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c28587d275363968f34457e76c9ca342_/index.html


https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/fafee4df1d9

1d35a99d1f1d676ee44bd_/lesson/lesson/index.html A jakim 

środkiem transportu Wy najbardziej lubicie podróżować? 

Spróbujcie je narysować.  

 Na koniec poznamy kilka nowych słówek w j. angielskim 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/6b9620ea4

5c5faff0c4af8ca63cbf31d_/index.html  

3. Żegnamy się już dzisiaj z Wami Pamiętajcie, że  wakacje,        

aby były udane muszą być bezpieczne, o czym przypomni Wam 

Zozi w piosence „Bezpieczne wakacje” 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Pa, Pa, całusków sto dwa  

 

 

 

 

S. Symeona, P. Paulina, P. Magda, P. Ewelina 
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