
Wtorek 02.05.2020 

Miło spędzam czas: 

 

Ćwiczenia słuchowe Co to za słowo?  

Rodzic dzieli słowa rytmicznie (na sylaby), np. ka-pe-lusz, chus-tecz-ka, czap-ka, a zadaniem 

dzieci jest powiedzieć całe słowa. 

Ćwiczenia dotykowe Wakacyjne akcesoria.  

Pomoce: 

• Mała walizka,  

• przedmioty które kojarzą się z wakacjami, np.: okulary przeciwsłoneczne, czapka 

z daszkiem, sandały,  

• opaska do zasłonięcia oczu. 

Rodzic daje do ręki wybranemu dziecku z zasłoniętymi oczami dowolny przedmiot. 

Zadaniem dziecka jest określenie, co to jest i do czego służy. Po odsłonięciu oczu następuje 

weryfikacja udzielonych odpowiedzi. 

Wprowadzenie – wypowiedzi na podstawie obrazków.  

Pomoce: 

• Obrazki/zdjęcia przedstawiające morze, las, góry załącznik na wakacje 

Dzieci wypowiadają się na temat kolejno przedstawianych obrazków/zdjęć (co przedstawiają, 

czy im się podobają i dlaczego). 

Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wakacje (sł. i muz. B. Forma). 

1. Fale, morskie fale   

i piasek na plaży,   

o letniej zabawie   

każdy przecież marzy.  

Ref.: Lato, lato, lato   

dzisiaj wita nas,   

latem, latem, latem   

miło spędzasz czas 

2. 2. Góry, nasze góry   

i pachnące lasy,  

 plecak zabieramy,   

jedziemy na wczasy.  

Ref.: Lato, lato…  

3. Rzeki i jeziora  

 już na nas czekają,   

wiosła i kajaki   

na spływ zapraszają.  

3. Ref.: Lato, lato… 



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?  

• Czy ta piosenka jest wesoła, czy smutna? Dlaczego? 

 

Zabawa rozwijająca małą motorykę – Wakacyjny rysunek.  

Pomoce: 

• tacka  

• piasek  

Rodzic rozdaje dzieciom tacki z piaskiem i prosi, aby narysowały na nich palcem plażę, 

morskie fale, słońce i chmury.  

Zabawy badawcze z wodą – Co będzie pływać, a co nie?  

Pomoce: 

• Dwa szklane pojemniki z wodą (ciepłą i zimną),  

• lekkie przedmioty (kawałek kartki, mała plastikowa nakrętka, piłeczka pingpongowa) 

• ciężkie przedmioty (drewniany klocek, metalowy samochodzik, mały kamyk).  

Dzieci dotykają najpierw ciepłej wody, a potem zimnej wody i wspólnie określają, jaka jest 

zwykle woda w morzu. Następnie umieszczają w jednym z pojemników kilka przedmiotów i 

próbują określić, dlaczego jedne toną, a inne nie.  

Wniosek: Przedmioty, które są lekkie, unoszą się na wodzie, a przedmioty cięższe opadają na 

dno pojemnika.   

Zabawa matematyczna Muszelki.  

Pomoce: 

• Pięć muszelek/kamieni różnej wielkości. 

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

opisały ich wygląd, a następnie ułożyły 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. 


