
Zajęcia na 21.05.2020r. 
 
Temat: Nasze ulubione zajęcia i sporty. 
 
W dniu dzisiejszym wykonujemy zadania z książki cz. 5. s. 49, 50-51, 52. 
 

I. Z rana dzieci wykonują zadania z Karty pracy, cz. 5, s.49  
Dzieci: − uzupełniają pola naklejkami tak, żeby poziomo i pionowo były 
obrazki czterech kwiatów: róży, tulipana, frezji, lilii, − rysują szlaczek po 
śladach, a potem – samodzielnie.  
 
R. informuje dzieci, że dzisiaj będą rozmawiać o tym, co dzieci i 
rodzice najbardziej lubią robić w wolnym czasie.  
 
Najpierw jednak zaprasza do wysłuchania wiersza.  
 
II. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Mama i Tata.  
 
Mama i Tata to świat nasz cały,  
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, 
 to dobre, czułe, pomocne ręce 
 i kochające najmocniej serce.  
To są wyprawy do kraju baśni, 
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,  
loty huśtawką, prawie do słońca, 
 oraz cierpliwość, co nie ma końca.  
Kochana Mamo, Kochany Tato,  
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, 
 że nas kochacie, że o nas dbacie 
 i wszystkie psoty nam wybaczacie. 
 
. • Rozmowa na temat wiersza. R.  pyta dzieci: 
O jakich osobach była mowa w wierszu? 
 Kim dla dzieci są mama i tata?  
Za co kochamy mamę i tatę?  
Co robimy z rodzicami?  
Za co dzieci dziękują rodzicom? 
 
 • Zagadki pantomimiczne Co możemy robić wspólnie?  
 
Obrazki przedstawiające, np. książkę, klocek, kredkę.  
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Dzieci w myślach losują obrazki. Ruchem demonstrują czynności, które 
można wykonywać, wykorzystując przedstawione na obrazkach 
przedmioty. R. odgaduje, o jaką czynność chodzi. 
  
książka – wspólne czytanie  
klocek – wspólne budowanie 
kredka – wspólne rysowanie  
 
 
III. Zabawa ruchowa Zrób tyle samo 
 
R. wypowiada nazwy czynności i pokazuje liczbę palców. Dzieci 
wykonują tyle czynności ile R.pokazał palców. Przykładowe czynności: 
pływanie, bieganie, podnoszenie ciężarów, jazda na rowerze (w leżeniu 
na plecach z uniesionymi nogami), poranna gimnastyka – podskoki, 
przysiady, skłony, pompki….itd. 
 
IV. Przypomnienie piosenki Dziękuję Mamo Dziękuję Tato 



 
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 
 
V. Wykonanie zadań z kart pracy cz. 5 s. 50-51. 
 
V. Praca plastyczna na temat: Co robimy w wolnym czasie.? 
 
VI. Zabawy na powietrzu. 
 
VII. Wykonanie zadań z kart pracy cz. 5 s.52. 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

