
ZAJĘCIA 29. 05  

 

WITAM SERDECZNIE I ZAPRASZAM DO PRACY. 

 

TEMAT ZAJĘĆ: Miło spędzam czas. 

 

• Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie linii łamanych.  

Kartki, ołówki. Dzieci rysują góry według instrukcji rodzica, zaczynając od dołu kartki (np. 

lekko w górę, lekko w dół itp.).  

• Ćwiczenia słuchowe Co to za słowo? Rodzic dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-

pe-lusz, chus-tecz-ka, czap-ka, a zadaniem dziecka jest powiedzieć całe słowa. 

• Słuchanie utworu Wakacje 

 

Fale, morskie fale  

i piasek na plaży,  

o letniej zabawie  

każdy przecież marzy 

 

Lato, lato,  

lato dzisiaj wita nas,  

latem, latem, latem 

 miło spędzasz czas. 

 

Góry, nasze góry  

i pachnące lasy,  

plecak zabieramy,  

jedziemy na wczasy. 

 

Rzeki i jeziora  

już na nas czekają, 

 wiosła i kajaki  

na spływ zapraszają. 

• Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

 − Co można robić podczas wakacji nad morzem?  

− Jak można spędzać czas w górach?  

− Jak można spędzać wakacje nad rzekami i jeziorami?  



− Co można robić latem w domu? 

 

• Karta pracy, cz. 2, nr 57 

Dzieci:  

− rysują po śladach szarych linii rysunku,  

− rysują rybki po śladach. 

 

• Zabawa rozwijająca małą motorykę – Wakacyjny rysunek.  

Tacka i piasek dla każdego dziecka.  

Dzieci rysują na tackach  palcem plażę, morskie fale, słońce i chmury 

 

• Zabawa matematyczna Muszelki. Pięć muszelek różnej wielkości. (OCZYWIŚCIE 

JEŻELI POSIADAMY W DOMU TAKIE POMOCE) 

Rodzic rozkłada kolejne muszelki, mówiąc, że pochodzą one znad morza. Prosi, aby dzieci 

opisały ich wygląd, a wskazane dziecko ułożyło je od najmniejszej do największej. Dzieci 

liczą muszelki od prawej strony i od lewej strony. Ustalają, że bez względu na kierunek 

liczenia jest ich tyle samo. 

 

• Zabawa plastyczna Nad jeziorem. 

 Dla każdego dziecka: niebieskie koło z papieru kolorowego, nożyczki, klej, kredki, kartki, 

gazety.  

Dzieci przyklejają koło na środku kartki. Następnie z gazet wycięły dowolne elementy, które 

mogą znajdować się nad jeziorem. Dzieci mogą także dorysować elementy. 


