
Dzień dobry.

Temat: Wakacje!

1. „Lato wreszcie!” – podczas słuchania wiersza dziecko rozwija umiejętność uważnego słuchania

utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat oraz rozwija pamięć słuchową.

(wiersz do słuchania dla dzieci)

O  pis zadania:  

 Dziecko  słucha wiersza  czytanego przez rodzica, a następnie dziecko rozmawia z rodzicem   na

temat jego treści. 

„Lato wreszcie!” Urszula Kozłowska 

Już walizki w bagażniku,  torba, plecak, pięć koszyków… 

Czy na pewno wszystko mamy?!  Bo za chwilę wyjeżdżamy! 

Tata już przy kierownicy,  denerwuje się i krzyczy. 

Szkoda przecież każdej chwili!  – Jedźmy w końcu, moi mili! 

Lato, lato, lato wreszcie  nie będziemy siedzieć w mieście! 

Wszyscy więc wsiadają prędko:  Dziadek Władek z wielką wędką, 

Babcia z kotem, pies nasz, Ciapek,  Mama (niosąc stos kanapek), 

Moja siostra z parasolką  i braciszek z deskorolką, 

potem ja z piłkami dwiema… lecz już dla mnie miejsca nie ma! 

Lato, lato, lato wreszcie,  czy będziemy siedzieć w mieście? 

Tata mówi: – Nie ma strachu,  jeszcze miejsce jest na dachu. 

Więc mi trochę zrzedła minka:  – Ja na dachu? Ja… dziewczynka? 

Tata tylko kręci głową:  – Cóż za pomysł, daję słowo?! 

Oj! Córeczko moja mała,  coś ty sobie ubzdurała? 

Lato, lato, lato wreszcie,  nie będziemy siedzieć w mieście! 

Już na dachu stos bagaży,  a ja uśmiech mam na twarzy. 

Siedzę sobie obok mamy,  no i wreszcie wyjeżdżamy! 

Słońce nam wskazuje drogę –  już doczekać się nie mogę! 

Wiem, że w dali na nas czeka  las szumiący, łąka, rzeka… 

Lato, lato, lato wreszcie,  nie będziemy siedzieć w mieście! 

Po lekturze wiersza rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego treści: O czym jest wiersz?, Dokąd

wyjeżdżają bohaterowie wiersza?, Co ze sobą zabierają?. 



2.  Dziecko wykonuje zadania w karatach pracy część 4 strona 47a (4.47a) – podczas wykonania

zadania dziecko  doskonali umiejętność odczytywania rebusów oraz rozwija umiejętność rysowania

zgodnie z instrukcją. (dla wszystkich dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko rozwiązuje rebusy i rysuje po śladzie  według instrukcji.

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- kredki

3. Dziecko wykonuje zadania w kartach pracy cześć 4 strona 47b  (4.47b) – podczas wykonania

zadania dziecko rozwija sprawność manualną oraz pisanie wyrazów po śladzie.  (dla wszystkich

dzieci)

O  pis zadania:  

Dziecko rysuje wakacyjne plany.

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- kredki

4.  Dziecko   wykonuje  zadania  w  kartach  pracy  cześć  4  strona  48b (4.48b  – kącik

grafomotoryczny)  – podczas wykonania zadania  dziecko  rozwija koordynację wzrokową  oraz

sprawność manualną. (dla wszystkich dzieci)

Opis zadania:

Dziecko  łączy liczby od najmniejszej do największej, koloruje litery oraz  odczytuje napis. 

Do wykonania zadania potrzebne będą:

- kredki

5.  „Idą  wakacje”  -  podczas  słuchania  piosenki  dziecko  doskonali  słuch  fonetyczny  

i fonemowy, ćwiczy pamięć słuchową oraz rozwija percepcję słuchową.  (piosenka do słuchania dla

dzieci)

Link do piosenki – „Idą wakacje”:

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

6. „Zapamiętaj ten wzór” – podczas wykonania zadania dziecko doskonali umiejętność orientacji

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



Opis zadania:

Rodzic  układa ze sznurka/skakanki na dywanie wzór fali. Dziecko chodzi wzdłuż sznurka/skakanki

drobnymi  kroczkami.  Następnie  rodzic  usuwa  sznurek,  a  dziecko  idzie  według  zapamiętanego

wzoru. 

7. „Wakacje”-  podczas wykonania zadania dziecko  rozwija sprawność manualną i wyobraźnię,

motorykę małą oraz rozwija koordynację wzrokowo - ruchową. (propozycja pracy plastycznej dla

dzieci)

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą:

- niebieska kartka A4

- kolorowy papier

- guziki

- bibuła koloru  niebieskiego

- kawałek materiału

- słomka do napój

- plastelina koloru niebieskiego

Opis zadania:

Dziecko  z kolorowego papieru wycina parasol, z papieru koloru żółtego słońce, z papieru koloru

niebieskiego  ptaka oraz delfina,  z papieru  koloru  czerwonego koło ratunkowe, z  papieru koloru

pomarańczowego  klapki  i  łopatkę   oraz    z  kolorowego  papieru  wiaderko.  Dziecko  przykleja

wszystkie elementy na kartkę koloru niebieskiego  oraz robi kulki - fale (z plasteliny lub bibuły

koloru niebieskiego).

W  zór wykonanej pracy plastycznej:  



8.  „Wakacyjna krzyżówka” –  podczas wykonania zadania dziecko  poszerza słownik czynny,

rozwija koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność manualną. ( dla chętnych dzieci)

Opis zadania:

Rozwiąż  krzyżówkę,  wpisując  w  odpowiednie  pola  nazwy  narysowanych  przedmiotów.

W wyróżnionej kolumnie odczytaj rozwiązanie.

Życzę miłej pracy i pozdrawiam.

Polak Magdalena


