
I.  

Dziś wtorek 23.06 – Dzień Ojca.  

Pamiętajcie złożyć życzenia tatusiowi.  

 

 

1. Zaczniemy od  zabawy ruchowej - potrzebny będzie nadmuchany balonik. Poćwiczcie 

wspólnie z paniami z filmiku, zaproście też mamę, tatę lub rodzeństwo do zabaw. 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

Mam nadzieję, że zabawa się udała i balonik nie pękł.  

2. Wykonaj kartę pracy „Całuski dla tatusia” – (załącznik 1) 

Pewnie jesteście zmęczeni, więc odpocznijcie trochę. 

II.  

Poczytaj mi Mamo, poczytaj mi Tato- posłuchajcie opowiadania H. Łobockiej „Elemelek w 

nocnej porze podróżuje aż nad morze”  

Poproś rodzica o przeczytanie opowiadania lub posłuchaj nagrania: 

 https://www.youtube.com/watch?v=0SVHZBuhYpI 

Elemelek w nocnej porze,  

podróżuje, aż nad morze  

bajka wierszowana polska  
 

Rzekł wróbelek Elemelek:  
- Świata już zwiedziłem wiele.  

Byłem w Łodzi i w Poznaniu, w Pacanowie, na Żeraniu, 
 

odwiedziłem Zgierz i Zabrze, Kozią Wólkę też – a jakże..  
 

Byłem w Rawie i w Warszawie, a więc w całym świecie prawie…  

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk
https://www.youtube.com/watch?v=0SVHZBuhYpI


 

Lecz tak jakoś się złożyło, że nad morzem mnie nie było.  
 

Otóż, jakem Elemelek, muszę morskie brać kąpiele.  
 

W walizeczkę kostium kładę, z wujkiem żegnam się i z ciocią, 
 

w pociąg wsiadam… no i jadę!  
 

Mówi myszka:  
 

-Wsiadasz w pociąg? Eee, nie wsiądziesz,  
bo, niestety, tam potrzebne są bilety.  

A któż, jeśli wróbel powie, sprzeda bilet wróbelkowi…?  
-Hm… to prawda… cóż ja zrobię…? A, poradzę jakoś sobie!  

Pociąg znajdę najzwyczajniej, który jedzie do Jastarni,  
i przysiądę gdzieś na dachu…  

- Najesz się na dachu strachu! Jeszcze zdrzemniesz się i spadniesz,  
potem szukać cię wypadnie. Albo iskra pryśnie jaka…  

– to przestraszyć może ptaka!  
- Kraczesz, moja myszko miła, jakbyś krukiem jakimś była!  

Nic się złego stać nie może, jutro będę już nad morzem…  
Wnet pożegnał się z rodziną, dwa ręczniki w rolkę zwinął,  

zapakował chustek parę, wziął ze sobą też zegarek,  
chcąc dokładnie zawsze wiedzieć, jak ma długo w morzu siedzieć.  

I w godzinie oznaczonej szybko skacze po peronie,  
walizeczkę skrzydłem ściska, była bowiem trochę śliska.  
Stoi pociąg, ruch dokoła, ten się spieszy, ten coś woła,  

Tamci kłócą się i tłoczą, a wróbelek już ochoczo,  
na dach wskoczył, spojrzał wkoło, ćwierknął głośno i wesoło.  
I w przytulnym zagłębieniu przysiadł sobie, skryty w cieniu.  
Rusza pociąg: bach, bach, bachu… Elemelek na swym dachu  
niespokojnie skrzydłem ruszył, bo lęk poczuł w głębi duszy.  

- Tyle stuków, tyle szczęku… Ach, nie… śmiało i bez lęku!  
Będę dalej podróżował. Wrócić… stchórzyć? – próżne słowa!  

Ale wieczór już zapada, wyszła z lasu nocka blada,  
zapaliła gwiazdek trzysta, dodał węgla maszynista.  
I parowóz jak smog dymi, leci dymu kłąb olbrzymi,  

leci iskier lśniąca smuga, na dach pada jedna, druga,  
wszystkie koła dudnią głucho, wiatr świszczący dmucha w ucho,  

piórka stroszy i rozdyma.  
- Oj, na Boga! Nie wytrzymam!  

 

 
Miała rację myszka mała, kiedy rano ostrzegała,  
że ta podróż nazbyt wielka dla małego Elemelka.  

https://1.bp.blogspot.com/-um5YxE05_KM/XKNSvftgP1I/AAAAAAAAPWE/nHoJSKuKMcUyy2qscbmumio8kQxvCEiNwCLcBGAs/s1600/Elemelek+w+nocnej+poprze+jedzie+nad+morze.png


A pod dachem, tam w wagonie niebieskawe światło płonie,  
nie ma iskier, wiatru, zgrzytu.  

- Hej, przeczekać tam do świtu,  
Dostać się do środka zaraz, jeśli znajdzie się choć szpara.  

Oto stacja, pociąg staje. - chwila świetnie się nadaje!  
Więc zziębnięty Elemelek nie namyśla się już wiele,  

walizeczkę wziął w pazurki, machnął skrzydłem, szmyrgnął z górki  
i na oknie uchylonym przysiadł nieco przestraszony.  

Rozejrzawszy się z powagą, błysnął okiem i powiedział:  
-Tak, to jest sypialny wagon. I na szczęście męski przedział.  

Więc trafiłem doskonale i nie cofnę się stąd wcale!  
Aż trzy łóżka są przy ścianie, czyste na nich jest posłanie,  

lecz zajęte są dwa dolne, za to górne… całkiem wolne!  
 

 
 

Pan na dole twardo zasnął, wyżej chłopiec z buzią jasną  
smacznie śpi w piżamce w kratę, trzecie łóżko zajmę zatem…!  

Śpią podróżni nie najgorzej, Elemelek spać nie może…  
- Czemu takie duże łóżko? Co tu robić z tą poduszką?  
A ta kołdra? Po co, na co? Za co ludzie tyle płacą…?  
Jeśli kiedy jechać będę, to wynajmę sobie grzędę.  

Gdy się jedzie przez noc całą, mogliby dać chociaż gałąź!  
Długo kręcił się, przewracał i skrzydłami wkoło pacał.  

Nagle jasny blask sygnału wpada oknem do przedziału,  
Oświetlając śpiące twarze oraz półkę na bagaże. 

- Jest drewienko wygładzone i oparcie na ogonek.  
A na siatce, to by można nawet huśtać się z ostrożna.  

Elemelek śmiało wskoczył, siadł na półce, zamknął oczy,  
jedną nogę uniósł w górę i nastroszył dwieście piórek.  

Pędzi pociąg, dźwięczą koła, czarna nocka dookoła,  
ludzie chrapią w ciepłym łóżku, …Śpi na półce kulka z puszku.  

-Elemelku, śpij… dobranoc! Zbudzimy cię jutro rano…  
 

Autor: Hanna Łochocka  

 

• Rozmowa na temat opowiadania: 

- Pamiętasz jakie miejscowości odwiedził Elemelek? 

- Dokąd chciał się udać Elemelek? 

- Jakim środkiem lokomocji Elemelek udał się wycieczkę? Co spakował do walizki?  

- Czy dojechał nad morze?  

https://2.bp.blogspot.com/-pl9z_fNJPXY/XKNS67rgrlI/AAAAAAAAPWI/NCehpGsgNfEK1P9tSOyqbna3_aUhTIgVgCLcBGAs/s1600/Elemelek+jedzie+nad+morze+o+nocnej+porze.PNG


2.  A teraz pora na pracę plastyczną, dziś wykonamy rysunek do wcześniej wysłuchanego 

opowiadania „Elemelek nad morzem”.  

Potrzebne będą: kartka papieru, pędzelek, farby plakatowe lub akwarele i sól. 

Obrazek malujemy farbami akwarelowymi lub bardzo rozwodnionymi farbami plakatowymi. 

Musimy malować szybko, aby farba była jeszcze mokra. Następnie zanim farba wyschnie 

posypujemy cały obrazek dużą ilością soli. Farba wsiąknie częściowo w sól, która nada 

rysunkowi ziarnisty "piaskowy" wygląd. Nadmiar soli strząsamy z obrazka. Gotowe  

III.  

1. Zagadki słuchowe „Czym będę podróżował?” 

Nagrania odgłosów pojazdów: https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A 

Dzieci odgadują, jakim środkiem lokomocji rodzic wybierze się w poszczególne miejsca. 

Rodzic włącza dźwięki pojazdów. 

2. Wykonaj kartę pracy (załącznik 2).  

3. A teraz czas na wykonanie laurki dla Taty (załącznik 3). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kShLSH-J81A

