
Perełki i Muszelki 29.06.2020 r. 

Temat: Nad morzem  

 

I. Wiersz -  M. Strzałkowskiej “Grabki w łapki”: 

Szumią rzeki i jeziora, 

że na grabki przyszła pora. 

Babkowicze i babkarze! 

Grabki w łapki! Czas na plażę! 

Jeśli chrapkę masz na babkę, 

Zrób w wiaderku z piasku papkę, 

Uklep, by nie było dziury, 

 

 

Chwyć wiaderko dnem do góry, 

Po czym zrób grabkami trach! 

I już babka mknie na piach. 

Dla malucha i stulatka 

Babki to nie lada gratka. 

Babkowicze i babkarze! 

Grabki w łapki! I na plażę! 

 

Rodzic pyta dziecko: O kim była mowa w wierszu?, Co robiły dzieci? Jak się robi babki 

z piasku?, Co można robić na plaży? Co Ty najbardziej lubisz robić na plaży?  

 

II. Praca plastyczna – Fale – wyklejanka z kolorowego papieru 

Rodzic czyta wiersz Bałwan na plaży - Agnieszka Frączek: 

Co ten bałwan tutaj robi?! 

Dawno już stopniały lody. 

Woda ciepła niczym zupa, 

A na plaży straszny upał!... 

Biedak się w kałużę zmieni! 

Nie doczeka tu jesieni!!! 

Może schować go w lodówce? 

Bo jak nie, to zniknie wkrótce! 

 

Buja się na morskich falach, 

Coś porykuje z dala, 

Tańczy sobie wśród kamieni, 

Nawet się troszeczkę pieni… 

Lecz nie pieni się ze złości. 

Bałwan pieni się z radości! 

On się świetnie czuje w lecie, 

Bo to bałwan morski przecież. 

 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: O jakim bałwanie była mowa w wierszu?. Następnie 

pokazuje zdjęcie fal z bałwanami (poniżej) i proponuje wykonanie z papieru kolorowego 

morskich fal. Dziecko z papieru kolorowego wydziera długie pasy i przykleja je na kartkę, 

tak powstaną morskie fale.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Żaglówki – ćwiczenia oddechowe. 

Potrzebna będzie nakrętka od butelki - to będzie żaglówka; słomka i miska z wodą. 

Dziecko umieszcza nakrętkę w wodzie i dmucha przez słomkę na swoją żaglówkę.  

 

IV. Piosenka „Niech żyją wakacje”: 

https://youtu.be/BauTov9xmZY 

 

Niech żyją wakacje,  

niech żyje pole i las i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas.  

Pojedzie z nami piłka i kajak, 

i skakanka, będziemy grać w siatkówkę od samiutkiego ranka. 

Gorące, złote słońce na ciemno nas opali,  

w srebrzystej, bystrej rzece będziemy się kąpali.  

Niech żyją wakacje, niech żyje pole i las i niebo, i słońce,  

wolny, swobodny czas. 

 

https://youtu.be/BauTov9xmZY

