
18.06.2020 Temat: Gdzie spędzimy wakacje? 

Dzień dobry 
Witam wszystkie dzieci. Na początek przypominamy sobie jaki mamy dzisiaj 

dzień, jaki miesiąc i porę roku. 

Najpierw miesiące: 

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU 

teraz dni tygodnia: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI 

i pory roku: 

https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k 

Otwórz ćwiczenia w książce na stronie 95. Oglądanie obrazków. Dopowiadanie 

zakończeń historyjek. Próby nadawania im tytułów. Liczenie muszelek każdego 

rodzaju. Porównywanie ich liczebności. 

Dziś będziemy rozmawiać o tym jak należy zachowywać się podczas 

wypoczynku w górach. Włączamy filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Zastanówcie się, co może się wydarzyć jeśli:  

I – na wędrówkę w góry założycie niewygodne, ale ładne obuwie  

II – podczas wędrówki odłączycie się i pójdziecie kupować pamiątki  

III – w deszczową pogodę wybierzecie się na wędrówkę  

IV- nie zabierzecie cieplejszego ubrania na pieszą wycieczkę w góry 

Przeczytaj wyrazy. Wybierz i podziel na sylaby i głoski wyrazy związane z górami: 

 góral  

woda  

okulary  

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU
https://www.youtube.com/watch?v=Y5fAUZna0kI
https://www.youtube.com/watch?v=ekY5oZDdQ4k
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
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Otwórz karta pracy na stronie 77. Oglądanie zdjęć zamków znajdujących się w Polsce . Porównywanie 

ich wyglądu. 

− Czy byliście kiedyś w zamku?  

− Czy chcielibyście zwiedzić zamek?  

− Czego możemy się dowiedzieć podczas zwiedzania zamku?  

− Czy wszystkie zamki wyglądają tak ładnie jak te na zdjęciach? 

 − Dlaczego po większości zamków zostały tylko ruiny?  

Zamek składał się z zamkniętego obwodu obronnego – wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, 

następnie murowanej, powiązanych z nim elementów warownych (wieży, murów) i budynków 

mieszkalnych – czyli łączył dominującą funkcję obronną z mieszkalną i gospodarczą. Zamki powstały 

dawno temu (w okresie feudalnym) i były siedzibą księcia, rycerza czy placówką militarną. Z czasem 

zamki zmieniały swoje funkcje, a co za tym idzie – wygląd, stając się pałacami, a funkcje militarne 

przejęły twierdze. Zamek służył jako:  

• siedziba władzy, administracji  

• placówka militarna 

• więzienie  

• skarbiec  

• miejsce sądów  

• ochrona granic  

• miejsce schronienia ludności.  

Cechy charakterystyczne zamku  

• wysokie i grube mury zewnętrzne ze strzelnicami, które otaczają budowlę z każdej strony  

• wieże  

• ufortyfikowane wejścia, często rozbudowane o kraty, mosty zwodzone  



• na zewnątrz murów małe i wysoko umieszczone otwory okienne  

• kaplica  

• dziedziniec  

• na zewnątrz zamku teren wyrównany, pozbawiony wysokich budowli czy drzew  

• mury  

• w linii murów baszty.  

Zaplecze gospodarcze zamku stanowiło podzamcze. W skład zamku, oprócz pomieszczeń 

mieszkalnych, wchodziły także pomieszczenia specjalne, np.: magazyny, warsztaty, stajnie, 

prochownie, więzienia, kuźnie... Pomieszczenia mieszkalne należały do stałych mieszkańców zamku 

oraz do obsadzającej zamek załogi.  

 

https://www.google.com/search?q=zamek+w+czorsztynie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qpnXiIHqAhXl0aYKHdRGBoYQ_

AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=kmWo16v0Bk-WCM 

https://www.google.com/search?q=zamek+w+czorsztynie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qpnXiIHqAhXl0aYKHdRGBoYQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=kmWo16v0Bk-WCM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+czorsztynie&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi9qpnXiIHqAhXl0aYKHdRGBoYQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1366&bih=657#imgrc=kmWo16v0Bk-WCM


 

https://www.google.com/search?q=zamek+w+mosznej&tbm=isch&ved=2ahUKEwi46KjZiIHqAhWUvioKHR0EDeAQ2cCegQIABAA&oq=zame

k+&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADoGC

AAQBRAeUL6CA1jHjgNgzqgDaABwAHgAgAFuiAGrCJIBBDEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=-_flXvj-

IZT9qgGdiLSADg&bih=657&biw=1366#imgrc=hMCvpiKrNdo9FM 

 

https://www.google.com/search?q=zamek+w+malborku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYgbX0iIHqAhWXzCoKHaKAA2AQ2cCegQIABAA&oq=za

mek+w&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDUL

uqA1iiuANgoNIDaABwAHgAgAHaAogB6QeSAQc2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=NPjlXtiXF5eZqwGigY6ABg&

bih=657&biw=1366#imgrc=qHdOsKVzEwBRtM&imgdii=CNU2vLr6b1vqyM 

Otwórz karty pracy na stronie 76. Odszukiwanie w naklejkach rysunków z konturami górnych części 

zamków. Naklejanie ich w ramkach pod odpowiednimi rysunkami zamków. 

https://www.google.com/search?q=zamek+w+mosznej&tbm=isch&ved=2ahUKEwi46KjZiIHqAhWUvioKHR0EDeAQ2cCegQIABAA&oq=zamek+&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeUL6CA1jHjgNgzqgDaABwAHgAgAFuiAGrCJIBBDEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=-_flXvj-IZT9qgGdiLSADg&bih=657&biw=1366#imgrc=hMCvpiKrNdo9FM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+mosznej&tbm=isch&ved=2ahUKEwi46KjZiIHqAhWUvioKHR0EDeAQ2cCegQIABAA&oq=zamek+&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeUL6CA1jHjgNgzqgDaABwAHgAgAFuiAGrCJIBBDEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=-_flXvj-IZT9qgGdiLSADg&bih=657&biw=1366#imgrc=hMCvpiKrNdo9FM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+mosznej&tbm=isch&ved=2ahUKEwi46KjZiIHqAhWUvioKHR0EDeAQ2cCegQIABAA&oq=zamek+&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeUL6CA1jHjgNgzqgDaABwAHgAgAFuiAGrCJIBBDEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=-_flXvj-IZT9qgGdiLSADg&bih=657&biw=1366#imgrc=hMCvpiKrNdo9FM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+mosznej&tbm=isch&ved=2ahUKEwi46KjZiIHqAhWUvioKHR0EDeAQ2cCegQIABAA&oq=zamek+&gs_lcp=CgNpbWcQARgEMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgUIABCxAzICCAAyAggAMgIIADoGCAAQBRAeUL6CA1jHjgNgzqgDaABwAHgAgAFuiAGrCJIBBDEyLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=-_flXvj-IZT9qgGdiLSADg&bih=657&biw=1366#imgrc=hMCvpiKrNdo9FM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+malborku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYgbX0iIHqAhWXzCoKHaKAA2AQ2cCegQIABAA&oq=zamek+w&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDULuqA1iiuANgoNIDaABwAHgAgAHaAogB6QeSAQc2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=NPjlXtiXF5eZqwGigY6ABg&bih=657&biw=1366#imgrc=qHdOsKVzEwBRtM&imgdii=CNU2vLr6b1vqyM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+malborku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYgbX0iIHqAhWXzCoKHaKAA2AQ2cCegQIABAA&oq=zamek+w&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDULuqA1iiuANgoNIDaABwAHgAgAHaAogB6QeSAQc2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=NPjlXtiXF5eZqwGigY6ABg&bih=657&biw=1366#imgrc=qHdOsKVzEwBRtM&imgdii=CNU2vLr6b1vqyM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+malborku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYgbX0iIHqAhWXzCoKHaKAA2AQ2cCegQIABAA&oq=zamek+w&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDULuqA1iiuANgoNIDaABwAHgAgAHaAogB6QeSAQc2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=NPjlXtiXF5eZqwGigY6ABg&bih=657&biw=1366#imgrc=qHdOsKVzEwBRtM&imgdii=CNU2vLr6b1vqyM
https://www.google.com/search?q=zamek+w+malborku&tbm=isch&ved=2ahUKEwjYgbX0iIHqAhWXzCoKHaKAA2AQ2cCegQIABAA&oq=zamek+w&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIABCxAxBDMgUIABCxAzIFCAAQsQMyBQgAELEDMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgQIABBDULuqA1iiuANgoNIDaABwAHgAgAHaAogB6QeSAQc2LjEuMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=img&ei=NPjlXtiXF5eZqwGigY6ABg&bih=657&biw=1366#imgrc=qHdOsKVzEwBRtM&imgdii=CNU2vLr6b1vqyM


Otwórz karty pracy na stronie 78. Słuchanie wiersza. Rysowanie miejsca, do którego dziecko 

wybrałoby się na wakacje.  

Na latającym usiądź dywanie, 

zabierz kanapki, butelkę wody 

i powiedz głośno: – Szanowny panie! 

Proszę polecieć w stronę przygody! 

Może na Księżyc? Tam są kratery. 

A w nich kosmiczne żyją zwierzęta. 

Wypożyczymy gwiezdne rowery, 

będziemy trąbić tiiiiit! Na zakrętach! 

Potem sfruniemy prosto na Ziemię, 

bo w środku lasu będzie lotnisko. 

Dziki, wiewiórki, sarny, jelenie 

zaraz nas porwą do tańca disco! 

Dywan poleci na krańce świata, w góry, 

nad morze, w sam środek burzy, 

lecz po wakacjach, pod koniec lata, 

trzeba go będzie dobrze odkurzyć... 

Jak myślicie? 

- Czy w mieście w wakacje można się nie nudzić?  

- Co można robić w mieście?  

- Czy zabawa w latający dywan może być ciekawa? 

 

Dziękuję. Do jutra. 


