
 

 

Witajcie Drodzy Rodzice i nasze kochane Misie !  

Miło jest mi się z Wami znowu przywitać :) Pani Beatka wróciła do pracy, a ja, Pani Justynka będę 

starała się ponownie umilić Wam czas spędzany w domu.  

Dziękujemy serdecznie Pani Ali za opracowanie ciekawych scenariuszy zajęć. 

Zapraszam do wspólnej zabawy!  

 
Data: 15.06.2020  
Temat dnia: „Witaj Lato” 
 
Cele: 
Dziecko: 

• potrafi przywitać się śpiewem 
• prawidłowo rozpoznaje i rozmieszcza mieszkańców łąki 
• prawidłowo naśladuje wybrane zwierzęta 
• rozwija swoją sprawność ruchową oraz koordynację ciała 
• klasyfikuje klocki według długości  

  
1. „Dzień dobry”- powitanka. 

Prosimy aby dzieci zaśpiewały piosenkę, którą witają się na zajęciach z rytmiki.  

Dzieciaki czy pamiętacie jaka to była piosenka ? Jeśli ktoś z Was nie pamięta to zaraz sobie ją 

przypomnimy :) 

„Dzień dobry witam Was zaczynamy bo już czas jestem ja, jesteś Ty, razem to jesteśmy my.” 

 

2. „Mieszkańcy letniej łąki”-zabawa dydaktyczna 

Rodzic rozwija na podłodze bibułę w trzech kolorach: najpierw brązową lub czarną, nad nią 

zieloną, następnie niebieską. W ten sposób powstaje makieta łąki. Dziecko siedzi przodem do 

kolorowych pasków bibuły. Rodzic kolejno pokazuje obrazki, dziecko je nazywa i dzieli nazwy na 

sylaby. Następnie umieszcza obrazki  w odpowiednich miejscach na łące, np.:  

• pasek brązowy – kret, dżdżownica, żuk;  

• pasek zielony – mak, stokrotka, koniczynka, mlecz;  

• pasek niebieski – ptak, bąk, ważka, pszczoła, motyl.  

 

Rodzic podpowiada, że niektóre obrazki można położyć na granicy dwóch kolorów np.: brązowego 

i zielonego (mrówka, żabka, ślimak), a motyla, pszczółkę czy trzmiela dziecko może umieścić na 

kwiatach. Gdy wszystkie obrazki zostaną rozłożone, dziecko wstaje i z różnych stron podziwia 

ułożoną przez siebie łąkę.  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Wąż, mucha, konik polny – zabawa ruchowa dźwiękonaśladowcza. 

Rodzic prezentuje trzy obrazki przedstawiające zwierzęta, nazywa je, wydaje dźwięki kojarzące się  

z tymi zwierzętami oraz prezentuje sposoby poruszania się: 

• wąż – sss… (złożenie dłoni w strzałkę i faliste ruchy); 

• mucha – zzz… (machanie dłońmi jak skrzydełkami); 

• konik polny – cyk, cyk cyk(podskakiwanie). 

Dziecko porusza się w wyznaczonej przez rodzica przestrzeni. Kiedy rodzic uniesie w górę jeden z 

trzech obrazków, dziecko zatrzymuje się i naśladuje odgłosy oraz sposób poruszania się  

odpowiedniego zwierzątka.  



 

 

 

 

 

4. „Co się kryje na letniej łące ?” - karta pracy. 

Dzieci wykonują zadanie w kartach pracy – przyklejają rośliny i zwierzęta na letniej łące, kolorują 

ilustracje. Opisują swoje prace. Karty Pracy cz.4 s. 30–31. 

Jeśli ktoś nie posiada podręcznika w domu to zachęcam do stworzenia łąki za pomocą 

wydrukowanych obrazków, które używaliśmy do poprzednich ćwiczeń :) 

 

5. Spacer – zabawa ruchowa inspirowana opowieścią. 

Rodzic opowiada, a dziecko spaceruje po domu i naśladuje czynności zgodnie z opowieścią: 

„Wyobraź sobie, że znajdujesz piękny kwiat, który upajająco pachnie. Przysuń twarz blisko niego i 

wąchaj miły aromat… Wyobraź sobie, że natrafiłeś na dziki krzew z jadalnymi owocami. Zerwij 

sobie kilka i włóż do ust…Wyobraź sobie, że doszedłeś do małego stawu, po którym pływa kilka 



 

 

dzikich kaczek. Pokaż mi, jak karmisz te kaczki […] 

Teraz musimy przejść przez gęste chaszcze, w których są pokrzywy i ciernie. Wyobraź sobie, jak 

przez nie przechodzisz, nie raniąc się przy tym…W poprzek drogi leży wielki pień drzewa. Pokaż 

mi, jak przez niego skaczesz…W oddali możemy zobaczyć stado jeleni. Obserwuj  

je… Dochodzimy do pięknego czystego jeziora. Pokaż mi, jak wchodzisz do wody i się 

chlapiesz…Teraz jesteśmy na ściernisku. Pokaż mi, jak biegasz po ściernisku… Po długim bieganiu 

bardzo chce ci się pić. Na szczęście znalazłeś małe źródełko. Napij się z niego wody… Teraz czas 

na posiłek. Pokaż mi, jak rozpalasz ognisko i na długich kijach pieczesz kiełbaski… Co chcesz 

jeszcze robić na tym spacerze?... 

 

Rodzic w trakcie opowieści powinien wyjaśniać dziecku znaczenie wyrazów, których może nie  

znać, np. ściernisko. 

 

6. „Porządkujemy klocki”– klasyfikowanie według długości (propozycja zajęć 

popołudniowych) 

Rodzic umieszcza na środku dywanu dużą liczbę klocków. Dzieci sortują klocki według długości  

– od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie, następnie wskazują, które są najdłuższe, a które  

najkrótsze. Porównują długość poszczególnych klocków. Bardzo prosimy aby zwrócili Państwo 

uwagę na to, aby punkt przyłożenia klocków był wspólny. Zachęcajcie dzieci do formułowania 

wypowiedzi, np.: Czerwony klocek jest dłuższy od zielonego, ale krótszy od żółtego. Dzieci mogą z 

Waszą pomocą zmierzyć ich długość za pomocą linijki. 

 

Życzę Wam dużo zdrowia i udanej zabawy !  

             Pani Justynka :) 

 


