
Zajęcia na 25. 06. 2020r 
 
Temat: Hura! Wakacje.  
 
Pomoce: Arkusz szarego papier, flamaster. 
 
Przebieg zajęć 
 
1.Słuchanie wiersza L Łącz Wycieczka. 
 
Wstawaj z łóżeczka szybciutko –  
Już czas! 
Czeka łąka bezkresna 
I las.  
Będzie piękny, upalny 
Dziś dzień 
Patrz, pod drzewem coś siedzi –  
To cień! 
Widzisz w gniazdku pisklęta? 
Tam są! 
Dźwięcznie śpiewa skowronek –  
To on! 
Pojedziemy nad rzekę –  
Czy chcesz? 
Kochasz lato i słońce –  
Ja też! 
 
2. Rozmowa na temat treści utworu: 
 

• O jakim ważnym zbliżającym się niedługo okresie opowiada wiersz? 

• O jakich miejscach odwiedzanych podczas wakacji opowiada 
wiersz? 

• Z jakimi dźwiękami i kolorami kojarzą się wam wakacje? 
 

3. „Wakacyjny kodeks”. R. proponuje dziecku przygotowanie 
wakacyjnego kodeksu. Zachęca do wypowiedzi na temat tego, co 
powinno się w nim znaleźć. Zapisanie wszystkich propozycji na dużym 
arkuszu szarego papieru. 
 
4. Zabawa kalambury „Co robimy na wakacjach”? – dziecko pokazuje za 
pomocą ruchu różne czynności, a R. zgaduje co dziecko robi. 
 
 



 
5. „Co nam się kojarzy z wakacjami” – dzieci wypowiadają różne 
słowa, które kojarzą się im z wakacjami, np.: woda, pogoda, kot, upał, 
kąpiel. Następnie dokonują analizy głoskowej wybranych słów. Np.: 
(woda, upał, pogoda) – głosując dzieci jednocześnie wysuwają palce – 
pokazują tyle paluszków ile głosek w danym słowie. 
 
6. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 
 
7. Skarpetkowy przyjaciel  - omówienie etapów pracy plastycznej. 
Zaznaczenie na skarpecie za pomocą gumek uszu i nosa, wypychanie 
ich watą ( pięta w skarpecie musi być od spodu). 
Przymocowanie nićmi lub klejem oczu   z guzików. Uformowanie i 
doczepienie włosów z resztek wełny. Wklejenie w miejsce ust (między 
stopą a piętą) języczka z papieru. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5nvnAVBOcp8. 

 

Kochane dzieci, wielkimi krokami zbliżają się Wakacje .Ponieważ 
zrealizowaliśmy wszystkie zadania w książeczkach, mam prośbę do tych 
dzieci, które może mają w nich jakieś zaległości. Uzupełnijcie je proszę.  
Pamiętajcie także o książeczkach LITERKOWO - w nich również  
znajdowały się ćwiczenia, które wykonywaliście z wielką starannością. 
Jeśli więc jakiegoś zadania nie zdążyliście jeszcze wykonać zróbcie to w 
tych ostatnich dniach roku przedszkolnego. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5nvnAVBOcp8

