
19.06.2020r. (tj. piątek)- oddział III 

Temat zajęć: Lato i letnie zabawy. 

Pomoce do zajęć: karty pracy, kredki, karta24 z wyprawki, klej nożyczki, papier 

kolorowy, worek, ubrania, które zakładamy zimą i latem. 

1. Rodzic trzymając sylwetę jaskółki wypowiada rymowankę -załącznik nr 1 

Jaskółeczka w locie 

kreśli duże koła 

Czy już przyszło lato? 

- ciągle z góry woła. 

 

2. Rodzic przedstawia gościa – jaskółkę mówiąc, że ma zmartwienie bo 

chciałaby zbudować swoje gniazdko, ale nie jest pewna, czy przyszło już 

lato. 

Pytamy dziecko: Czy wiesz po czym poznamy, że przyszło lato? (dziecko 

wypowiada się podając charakterystyczne cechy lata) 

 

3. Rozwiązywanie zagadek (zadajemy dziecku zagadki, a ich rozwiązania 

pomogą przekonać jaskółkę o nadejściu lata) 

 

Co to za pora roku 

gdy słonko mocno świeci 

a na wakacje w różne strony 

wyjeżdżają dzieci.               (lato) 

 

Plastikowe, kolorowe 

rybki, gwiazdki, kaczki, misie 

w piaskownicy jest ich dużo 

każda przydać może ci się.     (foremki do piasku) 

 

Gdy wiatr jest na dworze 

on unosi się w górze 

biegniesz z nim po trawie 

i trzymasz na sznurze.           (latawiec) 

 

4. Dziecko dzieli słowo  - lato na sylaby, podaje z ilu sylab składa się to 

słowo, dziecko 6l – wymienia głoski, liczy je, następnie wyszukuje inne 

słowa rozpoczynające się głoską l. 



 

5. Zagadki dotykowe (przygotowujemy worek , do niego  wkładamy ubrania, 

które nosi się zimą i latem, w tym kostium kąpielowy i okulary 

przeciwsłoneczne) 

 

Dziecko wkłada rękę do worka, opisuje czego dotknęło i odgaduje, o jaki 

przedmiot chodzi. Na potwierdzenie podania prawidłowego rozwiązania 

dziecko wyjmuje ubranie z worka. Tak rozwiązuje wszystkie zagadki 

znajdujące się w worku. 

 

6. Zagadki słuchowe: 

- Które odgłosy są charakterystyczne dla lata? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RHeTwEyMtNw    możesz wysłuchać 

tylko fragmentu nagrania 

 

7. Zagadki obrazkowe: 

Wskaż kwiaty kwitnące latem. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY
https://www.youtube.com/watch?v=RHeTwEyMtNw


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

8. Które ptaki spotkamy dopiero latem? -  wskaż je (wilga) 

 

  gil 

 

 

 



     wilga 

 

   skowronek 

 

9. Zabawa ruchowa ,,Przyszło lato” 

Dziecko biega swobodnie, na mocne klaśnięcie zatrzymuje się i recytuje 

rymowankę dzieląc słowa na sylaby. 

Jas-kó-łecz-ka w lo-cie 

kreś-li du-że ko-ła 



Gniaz-do swe szy-ku-je 

-Przy-szło la-to! – wo-ła 

 

10.  Podsumowujemy wiadomości zadając dziecku pytanie: 

 

Po czym poznajemy, że zbliża się lato? 

 

(Dziecko samodzielnie formułuje zdania np. Latem kwitną róże, na łące 

wyrastają maki, chabry i rumianki. Słońce mocno grzeje i możemy się 

opalać. Można uzupełnić wypowiedzi o informacje np. Latem dojrzewają 

takie owoce jak porzeczki, jabłka.) 

 

11. Ćwiczenia w kartach pracy: 

- dziecko 6-letnie – strona 80 

- dziecko 5-letnie – można wykorzystać prace dla dzieci chętnych 

zamieszczone poniżej. 

 

źródło: przewodnik metodyczny ,,Olek i Ada” wyd. MAC, Google – grafika  

************************************************************************ 

 

Kto to jest podróżnik?  

Podróżnik to osoba, która odbywa częste i z reguły dalekie wyprawy drogą 

lądową, morską lub powietrzną do znanych, ale i nieznanych miejsc na 

świecie. Dawniej znanym podróżnikiem był Krzysztof Kolumb. W Polsce 

znanymi podróżnikami byli: Arkady Fiedler, Czesław Centkiewicz, Tony 

Halik. Współcześnie do podróżników zaliczyć można np. Beatę Pawlikowską, 

Wojciecha Cejrowskiego.  

 

Proponuję wykonać wakacyjną walizkę – karta 24 z wyprawki, klej, nożyczki, 

papier kolorowy (wycinamy kształt, składamy, sklejamy i ozdabiamy według 

własnego pomysłu wycinając elementy z papieru kolorowego) 

  

To wszystko w tym tygodniu. Spotykamy się w poniedziałek  



Dla chętnych: 

 

 



 

 

 



 

 



Załącznik nr 1 

 

  


