
Zajęcia na dzień 24 czerwca (środa)

Temat zajęć: „WAKACYJNE PLANY”

1. „Ludzik” – zabawa z figurami geometrycznymi z rymowanką – układanką Anny Suro-wiec,
układanie, naklejanie figur.
Pomoce: kartki A4, figury wycięte z kolorowego papieru – koło, kwadrat i cztery prostąkaty, klej. 

Proszę przeczytać instrukcję wykonania pracy dzieciom:
Głowa z koła,tułów to kwadrat, prostokąty - ręce dwie i o nogach nie zapomnij dwa prostokąty 
dołóż też.

2.„Mój obrazek” 
Proszę o dorysowywanie kredkami ołówkowymi dowolnych elementów do na-klejonego na kartkę 
ludzika z figur geometrycznych. 

3.„Wycieczka w góry” – opowieść ruchowa Ewy Kalinowskiej. 
Pewnego dnia dzieci wybrały się w góry. Wszystkie bardzo się cieszyły (dzieci ukazują ra-dość: 
podskoki, uśmiechy na twarzy). Szły w szeregu (ustawiają się w szereg) bacznie ob-serwując, co 
dzieje się z prawej (patrzą w prawo) i lewej strony (patrzą w lewo). Doszły do podnóża góry i 
zaczęły wspinaczkę (naśladują wspinaczkę: unoszenie wysoko nóg z jedno-czesnym ruchem rąk, 
które są w górze – zmiany na przemian). Ze szczytu roztaczały się piękne widoki (dzieci 
przykładają rękę do czoła i podziwiają). Kiedy schodziły zobaczyły małego zajączka, który kicał 
pomiędzy drzewami (naśladowanie skoków zająca). Niedale-ko płynął strumyk, aby dostać się na 
drugą stronę musiały przeskakiwać po kamieniach (dzieci przeskakują z nogi na nogę). Dalej 
ścieżka była taka wąska, że mogły przejść tylko pojedyńczo (ustawiają się w szereg i idą). Kiedy 
zeszły w dół (marsz), były bardzo zmęczo-ne, usiadły na polanie, aby odpocząć (dzieci siadają), a 
niektóre nawet się położyły (dzieci się kładą). To była fajna wycieczka w góry 

4. Lato” – nauka wiersza Joanny Myślińskiej i Iwony Mojsak, zabawa ruchowa z tekstem.
Już wakacje dookoła,pot wycierać trzeba z czoła. Słońce przecież mocno świecii opala buzie dzieci.
Słonko wielkie ma promyki,a ty robisz fiki-miki. 

5. Kolory” – rozwiązywanie zagadek słowno – obrazkowych Joanny Myślińskiej i Iwony 
Mojsak, rysowanie kredkami na dowolny temat.
Kredki, farby je mają, każda tęcza też ma. Czy ktoś wie o czym mówię? Kto odpowiedź mi da? 
(kolory)
Krew ma tę barwę i serce też. Jaki to kolor – czy może wiesz? (czerwony)
To ulubiony kolor dziewczynek, laleczek Barbie i małych świnek. (różowy)
Każdy ten kolorek zna,bo go bezchmurne niebo ma. (niebieski)
Czy dzieci wiedzą i rozpoznają barwę, jaką śnieg i mleko mają? (biały)
Jest takiej barwy banan, cytrynki, gumowe kaczki małej dziewczynki. (żółty)
To kolor trawy i kolor sosny,jest już od dawna kolorem wiosny, lecz ty nie będziesz tym 
zaskoczony, bo wiesz, że kolor ten to... (zielony)
Kruki i węgiel są w tym kolorze– szkoda, że zmienić nic go nie może. (czarny) 


