
Dzień dobry.

Temat: „Nad wodą”.

1. „Nad morzem” – podczas wykonania zadania dziecko rozwija umiejętność wypowiadania się na

określony temat oraz ćwiczy umiejętność logicznego myślenia. (propozycja zabawy językowej dla 

dzieci)

Opis zadania:

Rodzic  prezentuje  dziecku  na  mapie  Polski  obszar  Morza  Bałtyckiego.  Zachęca  dziecko  do

podawania nazw państw, które mają dostęp do morza. Następnie rodzic pokazuje dziecku zdjęcia

przedstawiające  krajobraz  morski:  mewa,  fale  i  wiatr.  Zadaniem  dziecka  jest  rozpoznanie

i wyodrębnienie głoski w nagłosie (pierwsza głoska - litera w wyrazie) i wygłosie (ostatnia głoska -

litera  w  wyrazie)  słów: mewa,  fale,  wiatr  i ułożenie  nowych  słów  zaczynających  się  od

wyodrębnionych głosek (liter) (słowa powinny być związane z morzem lub wakacjami).



Mewa

Morskie fale



Sztorm nad Morzem Bałtyckim

L  ink do -   „Szum morza”:  

https://www.youtube.com/watch?v=B9CE0xeVD1k 

2.„Plażowe zagadki” – podczas wykonania zadania dziecko ćwiczy umiejętności polisensoryczne

rozpoznawania  przedmiotów,  poszerza  słownik  czynny,  rozwija  kompetencje  językowe  poprzez

analizę  i  syntezę  głosek  i  sylab  w  słowach,  rozwija  słuch  fonematyczny,  doskonali  percepcję

wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową oraz motorykę małą, (propozycja zabawy językowej

dla dzieci)

O  pis zadania:  

Rodzic  wyjaśnia dziecku, na czym będzie polegała zabawa: Twoim zadaniem jest odgadnięcie za

pomocą dotyku,  co ukryło się  w pudełku/koszyku.   Dziecko za pomocą   dotyku odgaduje jakie

rzeczy ukryte są  w pudełku/ koszyku. Następnie dzieli jego nazwę na sylaby i  głoski  (litery),

przelicza je,  podaje pierwszą,  kolejną i  ostatnią  głoskę  (literę),  podaje słowo,  które się  rymuje

z daną nazwą.

3.  „Rekin  i  krab”  –  podczas  wykonania  zadania  dziecko  doskonali  umiejętność  orientacji

w schemacie ciała oraz  rozwija sprawność motoryczną. (propozycja zabawy ruchowej dla dzieci)

O  pis zadania:  

Rodzic układa na podłodze linię ze skakanki/sznurka. Umawia się z dzieckiem, że z jednej strony

linii jest morze,  z drugiej  – piasek. Na hasło  rodzica:  krab!  dziecko musi uciec z piasku przed



krabem – przeskoczyć na morze. Na hasło rodzica rekin! dziecko ucieka z morza na piasek. Rodzic

podaje hasła coraz szybciej, może je przeplatać innymi hasłami dla zmylenia. 

4. Dziecko wykonuje zadania w  kartach pracy część 4 strona 44a (4.44a) – podczas wykonania

zadania dziecko doskonali percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo – ruchową oraz utrwala

znajomość liczb. (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko  łączy liczby od  najmniejszej  do  największej,  rysuje ryby  według  instrukcji,  zapisuje

i oblicza działania. 

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- kredki

- ołówek

5.  Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy część 4 strona 44b (4.44b) – podczas wykonania

zadania dziecko rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab w słowach,

rozwija słuch fonematyczny, doskonali  percepcje wzrokową,  koordynacje wzrokowo – ruchową

oraz motorykę małą. (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko  podaje nazwy obrazków, dzieli nazwy na sylaby, pisze sylaby po śladzie  oraz   dopisuje

brakujące sylaby. 

Do wykonania zadania potrzebny będzie:

- ołówek

6. „Tacki  z  piaskiem/manną”  –  podczas  wykonania  zadania  dziecko  doskonali  percepcję

wzrokową, rozwija sprawność grafomotoryczną, motorykę małą, spostrzegawczość i koordynacje

wzrokowo – ruchową. (propozycja zabawy grafomotorycznej dla dzieci)

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- tacka

- piasek lub manna

- patyk po lodzie

- patyk

- kredka

- kartki A4

- klej

Opis zadania:

Dziecko wykonuje rysunki według własnego pomysłu – palcem, patykiem, drugą stroną kredki.

Następnie odwzorowuje gotowy obrazek na papierze. Dziecko może także posmarować wybrane

elementy obrazka klejem i posypać je piaskiem/manną. 



7.  „Żaglówka” -  podczas wykonania  zadania dziecko  ćwiczy umiejętność  wykonywania pracy

według  instrukcji,   rozwija  sprawność  manualną  i   wyobraźnię,  motorykę  małą  oraz  rozwija

koordynację  wzrokowo  –  ruchową, doskonali  słuch  fonetyczny  i  fonemowy,  ćwiczy  pamięć

słuchową oraz rozwija percepcję słuchową.  (propozycja pracy plastycznej i piosenki do słuchania

dla dzieci)

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będzie:

- pokrywki od słoika

- patyk , patyk do szaszłyków lub słomka

- taśma dwustronna

- plastelina

- kolorowy papier

- klej

- nożyczki

Opis wykonania pracy plastycznej:

Dziecko wycina z kolorowego papieru trójkąt mały i duży, następnie  przykleja go do słomki lub

patyka.  W ten  sposób  powstaje   żagiel,  który  dziecko  przymocowuje  do  nakrętki  za  pomocą

plasteliny. Podczas wykonywania pracy plastycznej dziecko może posłuchać piosenki.

Link do piosenki – „Lato na dywanie””:

https://www.youtube.com/watch?

v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe     

Wzór wykonanej pracy:



8.  „Wędrówki  skrzata  Borówki  -  Jezioro”-  podczas oglądania  filmu dziecko poszerza  swoje

wiadomości o ekosystemie wodnym. (film do oglądania dla dzieci)

Link do filmu – „Wędrówki skrzata Borówki – Jezioro”:

https://www.youtube.com/watch?v=kW0v7yvcLZA 

9.  „Matematyczne  rybki”  -   podczas  wykonania   zadania  dziecko  doskonali  liczenie  oraz

koordynację wzrokowo - ruchową.  (propozycja zabawy matematycznej dla dzieci)

Opis zadania: 

Rozwiąż wszystkie działania matematyczne. Sprawdź w kluczu, jaki kolor powinna mieć każda

ryba.

Klucz kolorów:

3 – kolor czerwony

5- kolor żółty

7 – kolor pomarańczowy

10 – kolor fioletowy

13 – kolor zielony





Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena


