
Zajęcia na 15.06.2020r 
 
Temat: Smaki, zapachy i odgłosy lata. 
 
 
W dniu dzisiejszym przygotowujemy karty pracy cz.5. s. 81,82,83,84. 
 
1.Obejrzenie filmiku Wakacje 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E 

 
2. Wykonanie  zadania ze s. 81. kart pracy nr 5. 
 
R. zadaje dz. pytanie: 

• Za pomocą których   zmysłów Olek poznawał świat podczas 
wakacji? 

 
3. Oglądanie reprodukcji obrazów przestawiających lato. 
 
 

     
                   Żniwa                           Kobiety zbierające kłosy zbóż 
 
 

           
            Sianokosy                                                  Żniwa 
 

https://www.youtube.com/watch?v=heNna0maQ0E


 
     Żniwiarki w polu 
 
 
 
Dzieci oglądają reprodukcje obrazów. Opisują ich kolorystykę i nastrój. 
Zastanawiają się, z jaką porą roku się kojarzą i jakie oznaki lata 
przedstawiają.  
Następnie R. pyta dzieci:  

• Co dzieje się latem w przyrodzie?  
R. zapoznaje dzieci ze znaczeniem słowa żniwa.  
 
Żniwa to czas zbioru z pól roślin uprawnych, głównie zbóż, takich 
jak: żyto, pszenica, owies.  
 

4.Rozmowa w oparciu o Karty pracy, cz. 5, nr 82–83 
 
 Dzieci: − oglądają zdjęcia, − odpowiadają na pytanie, za co lubią lato 
, − nazywają zdjęcia i obrazki, odczytują wyrazy, − słuchają tekstu o tym, 
za co jeszcze lubimy lato, czytanego przez R. 
 
5. Pobudzanie zmysłu smaku – Smaki lata. 
 
R. stawia przed dziećmi miseczki z różnymi owocami, np. truskawkami i 
czereśniami. Nazywa je, zwraca uwagę na kolor i wartości odżywcze 
owoców. Następnie wspólnie z dziećmi myje je i zachęca do degustacji. 
Dzieci określają walory smakowe owoców.  
 
 

6.Ćwiczenie relaksacyjne – Masaż wodny.  
 
R. prosi dziecko, aby usiadło za nim. Dz. (według słów  R.) rysuje 
palcem na plecach R. kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, 
stuka opuszkami palców itp. Na koniec masażu naśladuje strząsanie 
wody z rąk.  
 



 
7.Karty pracy, cz. 5, nr 82–83. 
 Dzieci: − rysują truskawki po śladach, Dzieci: − czytają wyraz ułożony z 
kamieni i muszelek, − rysują muszelki po śladach.  
 
8. Słuchanie piosenki Bezpieczne wakacje 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
 
9. Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy w piaskownicy. 
Wykorzystanie w nich wody. Badanie właściwości suchego piasku i 
mokrego piasku. 
Konewki z wodą, foremki, łopatki. Dzieci bawią się w piaskownicy 
konewkami z wodą, foremkami, łopatkami. Badają właściwości: najpierw 
suchego piasku, a potem mokrego piasku. Próbują lepić babki, 
rozmawiają na temat wrażeń dotykowych. 
 
10. Wykonywanie zadań w kartach pracy cz.5 s.84. 
 
R. informuje dzieci, że Olek i jego rodzina wybierają się nad morze. Będą 
mieszkać w namiocie. Każdy pakuje swój plecak. Pyta dziecko: Czy na 
pewno każde z nich zabiera rzeczy potrzebne nad morze? Dziecko: − 
skreśla niepotrzebne rzeczy, − koloruje plecaki, − rysuje po śladzie, nie 
odrywając kredki od kartki. − rysuje szlaczki po śladach, a potem – 
samodzielnie. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

