
ZAJĘCIA 02.06 

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

TEMAT ZAJĘĆ: Autobus w barwach wakacji. 

 

• Zabawa dydaktyczna Koła. ( do zrealizowania jeżeli oczywiście mają Państwo takie 

pomoce) 

 Koła w trzech kolorach, koła w trzech wzorach, komplet kół w trzech kolorach z 

narysowanymi różnymi wzorami: kropkami, paskami, falami.  

Rodzic układa koła w trzech kolorach w szeregu, a koła we wzory w rzędzie. Rodzic rozkłada 

na dywanie koła w trzech kolorach z różnymi wzorami i demonstruje dzieciom, jak należy 

ułożyć koła zgodnie z kodem, np. w pierwszym rzędzie czerwone, z kropkami, czerwone w 

paski, czerwone z falami.  Dzieci układają koła w odpowiednich miejscach. 

• Ćwiczenia grafomotoryczne Fale morskie.  

Duże arkusze papieru, kredki. Dzieci kreślą fale morskie: najpierw w powietrzu (prawą ręką, 

lewą ręką i obiema rękami), a potem po kolei rysują je na dużych arkuszach papieru. 

Naśladują przy tym szum morskich fal na głosce sz.  

• Ćwiczenia relaksacyjne Plaża. (nagranie muzyki relaksacyjnej) 

Dzieci leżą na dywanie z zamkniętymi oczami. Rodzic prosi, aby wyobraziły sobie, że leżą na 

plaży, świeci mocne słońce i jest im bardzo przyjemnie. Słychać szum morza. Słońce ogrzewa 

ich nogi, ręce, brzuch, twarz, włosy, ciepły wiatr muska ich twarze, włosy, ręce, nogi, brzuch. 

Są spokojne i oddychają spokojnie: wciągają powietrze nosem, wypuszczają ustami. Jest im 

bardzo miło. Dzieci powoli otwierają oczy, poruszają lekko rękami, nogami, delikatnie 

unoszą się i powoli siadają. 

• Autobus na wakacyjne podróże – PRACA PLASTYCZNO - TECHNICZNA 

Dla każdego dziecka: wyprawka plastyczna, karta nr 28, kredki, naklejki, bibuła, klej, 

nożyczki.  

Dzieci: 



 − wycinają z karty obrazek autobusu i kończą go kolorować,  

− przyklejają okna w odpowiednich miejscach,  

− składają autobus według instrukcji, tak aby można było go postawić,  

− wspólnie wykonują szosę z ciemnego kartonu, ustawiają na niej wykonane autobusy. 

• Karta pracy, cz. 2, nr 59 

Dzieci:  

− nazywają obrazki,  

− mówią, które nie pasują do pozostałych, i je skreślają,  

− uzasadniają swój wybór 

 

 

MIŁEGO DNIA POZDRAWIAM  WAS SERDECZNIE 

 


