
19.06.2020 r. Piątek 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Temat dnia: Powitanie lata 

 

1. Ćwiczenia manualne Drzewa. (Dla dziecka kartka z narysowanym konturem drzewa – w 

załączniku , plastelina)  

Rodzic mówi dzieciom zagadkę: 

Szumią w gęstym lesie, 

szum ten wiatr w dal niesie. (drzewa) 

 

Po rozwiązaniu zagadki dzieci zastanawiają się, o czym mogą szumieć (rozmawiać) drzewa 

latem. Dzieci wyklejają swój kontur drzewa plasteliną – toczą z niej cienkie wałeczki  

i naklejają na kontury drzew. Wodzą po nich palcami. Następnie rysują drzewa palcem  

w powietrzu, na stoliku, na podłodze. 

2. Układanie rytmów z kolorowych kół. (Wycięte z papieru czerwone i fioletowe koła- 

wykorzystujemy koła z ćwiczeń matematycznych ze środy (po 10 elementów), tacki). 

Rodzic ustawia na stole tacki z wyciętymi z papieru czerwonymi i fioletowymi kołami. 

Układa z nich prosty rytm np. dwa czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno 

fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe. Wybrane dziecko kontynuuje rytm. Następnie 

rodzic lub dziecko proponuje inny rytm, który należy ułożyć.  

3. Karta pracy, cz. 2, nr 62.  

Dzieci:  

− czytają tekst z osobą dorosłą, osoba czyta tekst, a dzieci mówią nazwy obrazków,  

− rysują po szarych liniach wokół przedmiotów, mówią, do czego służą te przedmioty 

4. Rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej  

Rodzic mówi dzieciom zagadki o porach roku. Dzieci podają rozwiązanie i uzasadniają 

odpowiedź. Przykłady zagadek: 

- Na drzewach liście kolorowe. W sadzie owoce zdrowe. W spiżarni różne zapasy, na trudne 

zimowe czasy (jesień) 

- Śniegiem pola zasypało, gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało. Biały puszek z nieba leci, już 

bałwanka lepią dzieci (zima) 

- Bociany z podróży wracają, wokół kwiaty rozkwitają Motyle pojawiły się na łące, ale dni 

nie są jeszcze gorące (wiosna) 



- Jest gorąco, słońce świeci. Na wakacje jadą dzieci. W wodzie będą się pluskały i na plaży 

w piłkę grały (lato) 

5. Powitanie lata. Wypowiadanie rymowanki  Iwony Fabiszewskiej.  

Rodzic proponuje dzieciom powitanie lata wspólną rymowanką i piosenką.  

Dzieci wspólnie z rodzicem  wypowiadają tekst rymowanki z różnym natężeniem głosu: 

cicho, głośno.  

Kolorowe lato! 

Z radością cię witamy i do wspólnych zabaw gorąco zapraszamy. 

Bardzo się cieszymy, że jesteś już nami. 

Ogrzewaj nas codziennie ciepłymi promykami. 

 

6. Śpiew i zabawy do poznanej w tym tygodniu piosenki „Już wkrótce wakacje…” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

