
Zajęcia na 16.06.2020r 
 
W dniu dzisiejszym   wykonujemy zadania w  kartach pracy cz. 5 
s.85,86,87. 
 
Przebieg zajęć. 
 
1.Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G Lech 
Co robią latem dni tygodnia? 

 
Słuchanie wiersza G Lech   Co robią latem dni tygodnia? 
 

 
 
– Co wy na to, że już lato?  
– Tydzień swoje dni zapytał. 
 Poniedziałek zsiadł z roweru. 
 – Radość dla kolarzy wielu! 
 Wtorek książkę czytał właśnie.  
Mruknął tylko: – Lubię baśnie! 
 Latawca puszczała Środa, 
 bo piękna była pogoda.  
Czwartek rzekł: 
 – Ja wciąż maluję,  
jak się świetnie w lesie czuję. 
 Piątek tylko machnął ręką:  
– Chciałbym zagrać,  
lecz nieprędko znajdę gracza w tym upale.  
Szachów nie otwieram wcale. 
 – A Sobota? – Cóż mam rzec.  
Niosę piłkę, dziś gram mecz.  
– Czy Niedziela coś dopowie? 
 Nie dopowie, bo jest w kinie  
na animowanym filmie.  
A czy film ten był o lecie, 
 w poniedziałek się dowiecie.  



 
Rozmowa na temat wiersza. 

Rodzic pyta dziecko: 
 

• Jaka pora roku nadchodzi? 

• O co zapytał swoje dni Tydzień? 

• Co zrobił i odpowiedział poniedziałek? 

• Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 
 
Rodzic pyta dalej: 
 

• Co wy lubicie robić latem? 

• Co robicie najczęściej w poniedziałek….w sobotę w niedzielę? 

• Ile dni wchodzi w skład tygodnia? 
 

Rodzic zachęca dzieci do wymieniania w kolejności wszystkich dni 
tygodnia i jednoczesnego wysuwania palców. 
 
2.Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań. 
 

Książka Olek i Ada na szlaku przygód. ( s. 90-93). 
Dziecko otwiera książkę i ogląda ilustracje. Opowiada o tym, co 
przedstawiają. Rodzic zwraca uwagę dziecka na szczegóły. Dzieci 6 
-letnie czytają krótkie teksty umieszczone przy ilustracjach. Dziecko 
dowiaduje się, co Olek i Ada oraz ich rodzice lubią robić (mogą robić) 
podczas wakacji w mieście. Rodzic wspomaga dziecko pytaniami. 

 
3. Zabawa ruchowa z piosenką Laurencja. 
 
Dziecko śpiewa (słucha)piosenki i rytmicznie porusza się po pokoju. R. 
podaje nazwę tygodnia, a dziecko powtarza ją, zatrzymując się i 
przykucając. Po każdym odśpiewaniu piosenki wymieniamy nazwy dni 
tygodnia wymienione wcześniej i dodajemy do nich następny. Dziecko 
wylicza je kolejno, za każdym razem kucając. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QfQjIbzdvpY 

 
4. Nauka pierwszej zwrotki piosenki Bezpieczne wakacje.  
Utrwalanie refrenu. Słuchanie pozostałych zwrotek.  
Link do piosenki poniżej. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 
 

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


5.Zabawy na świeżym powietrzu. Wyjście na podwórko i do 
piaskownicy. Zabawy w archeologów. Poszukiwanie w piaskownicy 
ukrytych skarbów. 

 
 
 
 


