
05.06.2020r. piątek 

Dzień dobry! Zapraszam na letnie zajęcia! 

 

 

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. Pytamy dziecka czy świeci słońce? Czy pada 

deszcz? Czy są chmury na niebie? Itp. 

3.Dziś jest piątek. Ten dzień oznaczony jest kolorem żółtym. Proszę poszukać wraz z dzieckiem koloru 

żółtego  w swoim otoczeniu, na ubraniu. 

4. Zagadki związane z latem: 

„Czy wiesz, jak ta pora roku 

zwie się pośród ludzi, 

gdy słonko późno spać idzie, 

a wcześnie się budzi?”  (LATO) 

„Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące.” (LODY) 

„Żółte i gorące, 

na błękitnym niebie. 



Ogrzewa Ziemię, 

zwierzęta i Ciebie.” (SŁOŃCE) 

„Za uszy wkładaj ich oba końce 

i noś na nosie, gdy razi słońce.” (OKULARY PRZECIWSŁONECZNE) 

„Słońce nie poparzy noska ani uszu, 

jeśli się opalać będziesz w … .” (KAPELUSZU) 

„Przykładamy ją do ucha, 

aby szumu morza słuchać.” (MUSZLA) 

W załączniku znajdują się odpowiednie PSC-y do zagadek. 

5. Piosenki o lecie: 

Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI 

Podczas słuchania utworu Vivaldiego „Lato”  proszę pokazać dziecku rzeczy w zagadek. Można ubrać 

misia lub lalę w „strój na lato” (kapelusz, okulary przeciwsłoneczne, patyczek do lodzie lub lód 

prawdziwy) 

6. Dzisiaj w ramach zabaw ruchowych zachęcam na spacer po  lody do sklepu lub lodziarni. W końcu 

to jest pierwszy smak lata!  

 

7. Praca plastyczna LODY 

Potrzebne będą: 

 płatki kosmetyczne, farby plakatowe + pędzel, beżowy papier na wafelek, kolorowa kartka A4 (tło),  

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI


klej do papieru w sztyfcie, klej z brokatem 

 

Na kartkę A4 przyklejamy wycięty z papieru wafelek. Trzy płatki kosmetyczne malujemy farbami w 

kolorach dowolnych. Pomalowane płatki przyklejamy na nad wafelek. Płatki można udekorować 

klejem z brokatem. I gotowe! 

 

Zachęcam do wysyłania zdjęć na domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie! 
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