
Piątek 12.06.  Klasy 0                                                   

Słoneczny uśmiech                          

Cele:  

- rozwijanie mowy 

-  poznawanie oznak lata 

- poznawanie wybranych miejsc w Polsce 

- rozwijanie słuchu fonematycznego 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

Wakacje, wakacje to wspaniały czas, 

czekają na nas morze ,góry, rzeka, las. 

1.Na początek proponuję rebus fonetyczny. Przyjrzyj się napisom umieszczonym poniżej. 

Najpierw podziel wyrazy  na głoski, a następnie wyodrębnij głoski wskazane liczbami a 

uzyskasz hasło. Hasłem jest pora roku. 

lalka               róża               łopata               wagon 

   (3)                          (4)                            (5)                               (4) 

 

Brawo! Tak, hasło to LATO. 

2. Wykonaj proszę kartę pracy cz.4, str. 64-65. 

Odczytaj zdanie: Jest lato. Obejrzyj zdjęcia, poproś rodzica o przeczytanie tekstu na temat 

zdjęć. Narysuj na każdej kolejnej gałązce o jedną jagodę mniej. Pokoloruj rysunki.  

Wykorzystując zdjęcia z karty pracy spróbuj ułożyć zdania na temat lata np.: 

- Latem na polu dojrzewa zboże. 

- Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki. 

- Latem w lesie rosną jagody. 

3. A teraz kilka zagadek  

 

Pędzi po torze szybko, z daleka, 

Bo tłum podróżnych na stacji czeka. ( Pociąg) 

 



Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem. 

Lata podniebnym szlakiem. (Samolot) 

 

Ma maskę, a pod nią konie, 

Cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek. (Samochód) 

 

4. Wykonaj teraz proszę kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz.2, s. 77. 

Odszukaj  w naklejkach nazwy środków lokomocji przedstawionych na zdjęciach. Naklej je                             

w odpowiednich miejscach. 

5. A teraz trochę gimnastyki zabawa nazywa się „Lecimy samolotem” 

Rozpoczniemy lot od startu! - usiądź w przysiadzie mając ręce wyciągnięte w bok; powoli 

podnoś się a następnie przyspiesz i poruszaj się szybko małymi kroczkami po okręgu. 

Przygotuj się do lądowania! Poruszaj się coraz wolniej i powoli przejdź do przysiadu. 

6. Posłuchaj teraz proszę wiersza Marioli Golc „Słoneczny uśmiech”.                                                    

Nadchodzą wakacje,   

radosna pora. 

Słoneczny uśmiech 

śle więc przedszkolak. 

 

I tym uśmiechem 

ze słonkiem razem, 

ogrzeje wszystkie 

nadmorskie plaże. 

 

Promienny uśmiech 

prześle też górom, 

by się nie kryły 

za wielka chmurą. 

 

Ma jeszcze uśmiech 



dla wszystkich dzieci. 

niech im w wakacje 

słoneczko świeci. 

Powiedz: 

- Jakie miejsca w Polsce wskazane były w wierszu? ( Zdjęcia tych miejsc oglądałeś w czasie 

zajęć z dnia 10.06.) 

- Kto przesyłał uśmiechy? 

- Komu przedszkolak przesyłał uśmiechy? 

- Dlaczego przesyłał je dzieciom? 

7. Wykonaj teraz proszę kartę pracy cz. 4, str. 66. Określ, dlaczego pętle są tak narysowane? 

Dokończ rysowanie linii między kwiatami. Pokoloruj kwiaty. 

Powodzenia  

DLA CHĘTNYCH 

       Teraz proszę o przygotowanie 2 kartek papieru i 2 mazaków, to będzie zabawa 

rozwijająca umiejętność orientowania się na kartce papieru. Poproś kogoś z domowników 

aby pobawił się z Tobą. Usiądźcie naprzeciwko siebie w nieznacznej odległości. Każde z Was 

musi mieć kartkę papieru i mazak do rysowania.  

Jedno z Was zaczyna rysować drogę na swojej kartce i dokładnie opowiada partnerowi o 

tym, co robi, np.: rysuję drogę od lewego dolnego rogu kartki, prosto do góry, teraz w prawo, 

w bok kartki, teraz prosto, do dołu, a teraz w lewo i z powrotem do góry itp……..Partner 

rysuje na swojej kartce dokładnie to, co słyszy. Potem zamieniacie się rolami. Na koniec 

zabawy porównujecie rysunki. Zwróćcie uwagę na to jak dokładne były wskazówki  

 

    Jeśli masz siłę i zapał do pracy to wykonaj kartę pracy cz. 4, str. 67. Otocz pierwszą pętlą 

obrazki kwiatów polnych, a drugą obrazków zwierząt leśnych. Dokończ rysowanie linii 

między kwiatami wg. wzoru z poprzedniej karty. Pokoloruj kwiaty.  

 

 

 

 

  

 

 



 


