
17.06.2020 r. Środa 

Temat tygodnia: Pożegnania nadszedł czas 

Temat dnia: Wakacje w lesie 

 

1. Ćwiczenie ortofoniczne – Czym podróżujemy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 

(Nagranie piosenki Już wkrótce wakacje, ilustracje: pociągu, statku, samolotu – w załączniku) 

Dzieci swobodnie maszerują w rytmie piosenki. Na przerwę w muzyce rodzic unosi wybrany 

przez siebie obrazek. Dzieci zatrzymują się i wypowiadają ustalone zgłoski; 

– wrrrr (samolot), 

– tuf,tuf,tuf (pociąg), 

– szszsz, uuu (statek). 

2. Rozpoznawanie materiału przyrodniczego po dotyku. (Naturalne okazy: szyszka, 

kawałek mchu, kawałek kory, kawałek cienkiej, ale nieprzezroczystej tkaniny, lupy, szkła 

powiększające.) 

Rodzic pokazuje dzieciom szyszkę, mech, korę. Pyta, co to jest. Zachęca do oglądania, 

dotykania, wąchania, określania charakterystycznych cech, wskazywania tego, co jest dla 

dzieci miłe lub niemiłe w dotyku. Następnie umieszcza zgromadzony materiał przyrodniczy 

pod tkaniną w wybranej przez siebie kolejności. Dziecko wkładając rękę pod tkaninę, stara się 

odgadnąć za pomocą dotyku w jakiej kolejności ułożony jest wcześniej prezentowany 

materiał.   

3. Wycieczka do lasu – zajęcie matematyczne.  

• Wprowadzenie. Rodzic zaprasza dzieci na wycieczkę do lasu, gdzie rosną bardzo smaczne 

jagody i poziomki. Dzieci improwizują ruchem: maszerują, kierując się w stronę lasu, 

przedzierają się przez gęste zarośla – odgarniają gałęzie, zatrzymują się – słuchają śpiewu 

ptaków, pokonują przeszkody np. czołgają się pod nisko położonymi gałęziami, zatrzymują 

się i wdychają leśne powietrze – wciągają powietrze nosem, a wydychają ustami,  przeskakują 

przez kamienie, dochodzą do leśnej polany.  

• Układanie na tkaninie odpowiedniej liczby sylwet  jagód i poziomek. (Zielona tkanina, 

woreczek nieprzezroczysty, 4 łodyżki wycięte z zielonego papieru lub krepiny i sylwety jagód 

(10 fioletowych kółek) lub poziomek (10 czerwonych kółek), kartoniki z różną liczbą kółek 

(1–5) fioletowych i czerwonych.) 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


Rodzic rozkłada zieloną tkaninę, umieszcza na tkaninie 4 sylwety zielonych łodyżek. Pyta 

dzieci, jakie owoce mogłyby się teraz na nich znaleźć. Ustawia obok tkaniny tacę, na której 

znajdują się wycięte z papieru kolorowego sylwety jagód i poziomek. Pokazuje ukryte 

w woreczku kartoniki z narysowanymi na nich kółkami w takich samych kolorach. Dzieci 

podchodzą, losują kartoniki, przeliczają głośno znajdujące się na nich kółka (sylwety jagód 

lub poziomek), odkładają kartonik w wyznaczone miejsce, a następnie biorą z tacy 

odpowiednią liczbę kółek i układają je na wybranej łodyżce. 

! Po wykonaniu zadania przez dziecko rodzic zdejmuje z tkaniny sylwety poziomek lub jagód 

i ponownie umieszcza je na tacy. 

• Liczenie wygrywanych przez rodzica dźwięków. Zdejmowanie z tkaniny  takiej samej 

liczby sylwet jagód i poziomek. (Zielona tkanina, sylwety 4 łodyżek, 10 sylwet jagód, 10 

sylwet poziomek, bębenek.) 

Rodzic układa na tkaninie na łodyżkach po pięć sylwet jagód i poziomek. Zaprasza dzieci do 

ich zbierania. Uderza w wolnym tempie w bębenek. Dzieci liczą dźwięki. Dziecko podchodzi 

do tkaniny i zdejmuje z niej odpowiednią liczbę sylwet jagód lub poziomek. Układa je obok 

tkaniny. 

Po zdjęciu wszystkich sylwet owoców rodzic dokłada na łodyżkach tyle sylwet jagód i 

poziomek, aby na każdej z nich było pięć. 

• Określanie liczebności zbioru. (5 sylwet jagód, 5 sylwet poziomek, dwie obręcze, bębenek.) 

Rodzic przy pomocy dzieci odkłada na bok tkaninę i sylwety łodyżek. Układa na środku (w 

pewnej odległości od siebie) sali dwie obręcze. Wkłada do nich sylwety jagód i poziomek tak, 

aby ich liczba różniła się lub była taka sama. Gra na bębenku. Na przerwę w grze dzieci 

ustawiają się obok obręczy, w której jest więcej elementów lub stają między obręczami, jeśli 

elementów jest tyle samo. 

4. Zabawy do piosenki „Już wkrótce wakacje…”, zabawy na świeżym powietrzu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4

