
Zajęcia na 17.06.2020r 

W dniu dzisiejszym wykonujemy zadania w kartach pracy cz. 5 

s. 88,89. 

Przebieg zajęć. 

 

1. Rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza Czemu 

 

 

Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Czemu? 

 

 

 



Rozmowa na temat wiersza 

Rodzic zadaje pytania, recytując wersy nieparzyste wiersza. Dziecko udziela 

odpowiedzi dotyczących każdego miesiąca. 

 Następnie R. pyta dalej: 

 Jakie miesiące wchodzą w skład wiosny (lata, jesieni)? 

 Jak inaczej możemy jednym słowem nazwać wszystkie miesiące? 

Rodzic zachęca dzieci do wymieniania w kolejności wszystkich pór roku. 

2. Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem  

Dowolna zabawka pluszowa, np. miś i 10 patyczków (kredek) w trzech 

kolorach: niebieskim, zielonym i żółtym. Rodzic omawia zasady zabawy. 

Daje dziecku 10 patyczków w trzech kolorach: niebieskim, zielonym                      

i żółtym. Usadza na środku dowolną pluszową zabawkę, np. misia, i kładzie 

przed nią różne sylwety przedstawiające elementy kojarzące się z latem 

(np. charakterystyczne cechy lata (np. trzy koszyczki  czereśni i dwa 

koszyczki truskawek). Wymyśla zadanie związane z Olkiem i Adą i z tymi 

sylwetami, np.: Olek poszedł z mamą na targ i kupił trzy koszyczki czereśni 

i dwa koszyczki truskawek. Ile koszyczków owoców kupili? Dzieci 

układają przed sobą w jednej linii patyki. 

 

3. Zabawa ruchowa z Piosenką dla dzieci - uczy pór roku i miesięcy 

 

Dziecko śpiewa (słucha) piosenkę i rytmicznie porusza się po pokoju. 

Dziecko powtarza nazwy pór roku za panią, która śpiewa.  

Po każdym odśpiewaniu piosenki wymieniamy nazwy pór roku. Dziecko 

wylicza je kolejno, za każdym razem klaszcząc w dłonie. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk 

 

4. Nauka drugiej 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=vF-f4pSW9zk
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


Bezpieczne wakacje 

Moja mama musi wiedzieć, gdy wychodzę z domu   

Mam w pamięci zawsze do niej numer telefonu   

Zanim wyjdę, to przez okno sprawdzam stan pogody   

I ubieram się dla zdrowia, no i dla wygody   

 

Już idzie lato, idą wakacje   

Będzie zabawa, będą atrakcje   

Będzie wspaniale, będzie bajecznie   

Kiedy wakacje miną bezpiecznie   

 

Znam zasady bezpiecznego ulic przechodzenia 

Gdy mnie nagle burza łapie, to szukam schronienia 

Choćby nie wiem jak był miły, z obcym nie pogadam 

Dokąd idę i gdzie mieszkam, to nie jego sprawa 

Na wycieczce w samochodzie muszę zapiąć pasy 

A gdy słońce mocno świeci lubię głowę nakryć 

Kiedy upał jest ogromny piję dla ochłody 

Zły to pomysł, by na główkę skakać gdzieś do wody 

 
 

5. Zabawy na świeżym powietrzu 

Letni aerobik – zabawy rytmiczno-ruchowe. Rozwijanie ogólnej 

sprawności ruchowej. Dzieci wykonują podskoki, marsze, skłony, skręty 

tułowia itp. przy nagraniu muzyki, według pomysłu rodzica. 

 

 


