
17.06.2020r. środa 

Dzień dobry! Zapraszam na zajęcia związane z wakacyjnymi wyjazdami! Dzisiaj wybierzemy się nad 

morze. 

 

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. Lato, wakacje to czas wyjazdów. Dzisiaj wybierzemy się nad morze. 

Nad morzem jest plaża (dużo piasku), dużo wody, muszelki. Proszę przeczytać poszczególne zagadki i 

pokazać rozwiązanie na ilustracji lub zdjęciu, psc ( w załączniku) 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. (morze) 

 



Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce małe morze 

lato może nam przypomnieć. (muszelka) 

 

Można na niej się opalać, 

zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

brzegiem morza spacerować.  (plaża) 

 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać. 

By zobaczyć, jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać.  (słońce) 

 

Zbierane na plaży 

brązowe kamyki. 

Pięknie zdobią nam pierścionki 

albo naszyjniki.   (bursztyny) 

 

Jest lekkie, okrągłe 

i do nadmuchania. 

Przyda się każdemu 

w nauce pływania.  (koło ratunkowe) 

5. Nad morze możemy dojechać: 

- pociągiem (tu zabawa w pociąg)  https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY 

- samochodem, autobusem (zabawa kierownicą , krążkiem itd.) 

https://www.youtube.com/watch?v=gs8gSN8PboA 
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- samolotem https://www.youtube.com/watch?v=IueASDp61bc 

6. Relaksacja przy słuchaniu szumu fal morskich: https://www.youtube.com/watch?v=mai_J-9VfFQ 

7. Praca plastyczna: 

 

Potrzebne będą:  

Biała kartka A4 z bloku technicznego, piasek lub drobna kasza (jęczmienna lub gryczana), niebieska i 

żółta farba, klej wikol.  

Kartkę dzielimy na 3 części. Na dole smarujemy wikolem i posypujemy piaskiem lub kaszą (tak 

powstała plaża). Następną część kartki zamalowujemy na niebiesko (palcami zamoczonymi w farbie). 

Umyć rękę. I na ostatniej części palcem zamoczonym w żółtej farbie malujemy piękne słońce. 

Brawo! Powstał piękny rysunek! 

Zachęcam do wysyłania prac na domowo393@gmail.com 

Pozdrawiam serdecznie! 
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