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Wakacyjne marzenia Trampolinka.

1. Posłuchajcie opowiadania pt. „Wakacyjne marzenia Trampolinka” U. Piotrowska.

     Ledwo zaczęły się wakacje, a już pan listonosz przyniósł Trampolinkowi mnóstwo kartek 
pocztowych.

   - Od kogo te pocztówki? – zapytał pluszowy Tygrysek.
   - Od dzieci, które są na wakacjach – cieszył się Trampolinek.

     Na kartkach były piękne widok, morze z falami, plaża, żaglówka na jeziorze, wysokie góry, 
a nawet różne zwierzęta, kwiaty i drzewa.

   - Chciałbym to wszystko zobaczyć. Hej, hop! – zawołał Trampolinek i podskoczył trzy razy w 
górę. Gdy podskakiwał to zawsze dobre pomysły przychodziły mu do głowy. Na razie przyszła 
nowa piosenka:

I teraz tak mi się marzy,                                                     
by stawiać zamki na plaży,
z plecakiem biegać po górach,
balonem lecieć hen, w chmurach.
Popłynąć łodzią daleko
i łowić ryby nad rzeką.

Na łące świerszczy posłuchać,
jak szumi trawa do ucha.
Policzyć chmurki na niebie – 
to cieszy przecież, jak nie wiem.
Do przygód służą wakacje,
przyznacie chyba mi rację.



Zabawki od razu zapamiętały słowa piosenki i powtarzały z Trampolinkiem.
   - Trampolinku – odezwała się lalka Anielka. – Może spełnimy twoje marzenie i polecimy 
balonem na wakacje?
   - Tak, tak, tak! – przytakiwały inne zabawki.
     Balon stał w schowku i strasznie się nudził, bo nikt nigdy nim nie latał. Dwie ciężarówki 
zjechały z półek dla samochodów. Przy pomocy małego, ale silnego dźwigu załadowały balon 
na przyczepy i wywiozły na przedszkolne podwórko.
     A w sali zaczęło się wielkie pakowanie. Anielka i pluszowy Zajączek równo układali: 
ubranka dla na pogodę i niepogodę, sandałki, klapki, trampki, kalosze, okulary 
przeciwsłoneczne, kremy do opalania i wszystko, co jest potrzebne i może się latem przydać. 
Tygrysek pomagał w pakowaniu i nawet wymyślił wierszyk:

Kapelusze, czapki z daszkiem
i chusteczki, i opaski.
Głowę chroni się przed słońcem,
które bardzo jest gorące.

   - Dziękuję, Tygrysku, za przypomnienie o nakryciach głowy – pochwalił Tygryska Zajączek.
A w tym czasie Trampolinek przygotował balon do odlotu.
   - Przyjaciele, wsiadamy. Hej, hop! – zapraszał uradowany.
I wiu, wiu, balon poleciał z wiatrem po wakacyjną przygodę. 

2. Rozmowa na temat opowiadania

- Co dostawał Trampolinek od dzieci?
- O czym marzył Trampolinek?
- Kto pakował rzeczy potrzebne na wakacjach?
- Co spakowali Zajączek, Tygrysek i lalka Anielka?
- Czym zabawki wybrały się na wakacje?

3. „Wakacyjne skarby” – zadanie specjalne  
     
Zaczynamy wakacje! A ja mam dla Was specjalne zadanie. 
Przygotujcie proszę pudełko na Wasze wakacyjne skarby 
(myślę, że z pomocą Rodziców uda się znaleźć w domu jakieś nie potrzebne już kartonowe 
pudełko).  

Na początku trzeba to pudełko pięknie ozdobić – to już pozostawiam Waszej wyobraźni.

Kiedy pudełko jest już gotowe można ruszać na poszukiwania wakacyjnych skarbów.



Do swojego pudełka możecie wkładać co tylko chcecie, może znajdzie się tam muszelka 
przywieziona z nad samego Bałtyku, może zasuszony kwiatuszek zerwany w babcinym 
ogródku, a może kamyczek znaleziony na górskim szlaku – niech w Waszym pudełku ukryte 
będą wszystkie drobne pamiątki, które będą przypominały Wam mile spędzony wakacyjny 
czas!  

Życzę Wam wspaniałych wakacyjnych podróży, tych małych i tych dużych, dużo słoneczka, 
ciekawych przygód i samych radosnych dni! 
Bawcie się dobrze!
A kiedy już spotkamy się ponownie w przedszkolu chętnie obejrzę
Wasze wakacyjne skarby 

Zostawiam jeszcze piosenkę, która przeniesie Was w wakacyjny klimat: 
https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

Drodzy Rodzice, 

poniżej znajdziecie dyplom dla Waszej pociechy za udział w zajęciach zdalnych, proszę 
wręczyć go w naszym imieniu z uściskami i serdecznymi gratulacjami! 

Ogromne podziękowania składamy również Wam, Drodzy Rodzice za udział i zaangażowanie 
w e-zajęcia w Domowym Przedszkolu.

Życzymy udanego wypoczynku i mamy nadzieje do zobaczenia we wrześniu!

                                                                                                      

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Karolina Toporek
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