
03.06.2020r. środa

Dzień dobry Wszystkim! Wchodzimy teraz w okres oczekiwania na lato. Już niebawem wakacje, robi 
się coraz cieplej, słońce świeci mocniej a dzień staje się dłuższy. Lubimy lato.

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”):

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka)

Jak się masz? Jak się masz?

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”   

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 
słońce?

3.Dziś jest środa. Ten dzień oznaczony jest kolorem białym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 
białego w swoim otoczeniu, na ubraniu.

4. Zagadki.                                                                                                                                                                   
Chcesz się dowiedzieć jaka to pora roku. Szykujemy trzy koszyczki lub pudełka, w których 
można ukryć symbol „LATO”. Czytamy zagadkę a po przeczytaniu zagadki zachęcamy dziecko 
do poszukania odpowiedzi w koszyczku. Po każdym wierszyku dziecko zagląda do kolejnego 



koszyczka, w którym jest symbol lata. Kiedy dziecko odkryje symbol mówimy entuzjastycznie:
Tak! To lato!

O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka
grzeje nas i lśni.  

Po wiośnie do nas przychodzi,
przynosząc dni gorące.
Dzieje się tak dlatego,
że mocniej grzeje słońce.

Kiedy mocno słońce świeci
na łące bawią się dzieci.
Kwitną kwiaty wokoło
i wszystkim jest wesoło.

5. Do posłuchania:

Posłuchajmy piosenki o ważce.

https://www.youtube.com/watch?v=gbf0jAuhjJo Ważka

6. Zabawa ruchowa.                                                                                                                                  
W całym domu rozkładamy sylwety kwiatów i wspólnie zbieramy kwiatki do koszyczka. 
Kwiaty wycinamy z kolorowego papieru.

https://www.youtube.com/watch?v=gbf0jAuhjJo


7. Odpocznijmy na naszej łące.                                                                                                                
Teraz układamy się wygodnie na dywanie razem z dzieckiem i możemy się turlać, 
odpoczywać, zawijać się w koc( tak zwany naleśnik).

8. Praca plastyczna. Na łące możemy w lato spotkać różne owady. Jednym z piękniejszych owadów 
lata jest ważka. Obejrzyjmy  fragment filmu o ważkach. Może film zainspiruje w doborze kolorów w 
naszej pracy.                                                                                                                                                               

https://www.youtube.com/watch?v=Rc-dwrJnrrA Ważki

Zabierzmy się za przygotowanie własnej ważki.

Do wykonania ważki potrzebna będzie: kolorowanka( poniżej) i kolorowa plastelina. Wspólnie z 
dzieckiem wyklejamy ważkę kolorową plasteliną.

W załączniku znajdują się PSC-y 

Zachęcam do wysyłania zdjęć prac i dzieci na domowo393@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie!

mailto:domowo393@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Rc-dwrJnrrA



