TEMAT: NADESZŁY WAKACJE
Witam Was drogie dzieci i Waszych rodziców. To już dzisiaj ostatnie nasze spotkanie w tym
roku szkolnym. Zapraszam do wspólnej zabawy.
1.Nadeszło lato – rebus fonetyczny
Dzieci oglądają obrazki, dzielą ich nazwy na głoski.
Obrazki:
lalka (l) ananas (a) taca (t) okulary (o)
Wysłuchują głoski w nagłosie- mówią nazwę pory roku.

2. Układanie zdań na temat lata.
Latem na polu dojrzewa zboże.
Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki.
Latem w lesie rosną jagody…
Dzieci liczą w zdaniach wyrazy.
3.Śpiewanie na wymyślone melodie tekstu: Wiele dni czekałem/czekałam na to, żeby
przyszło lato.
4.Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wakacjach.
Dzieci mówią rymowankę i rytmiczne klaszczą.
Wakacje, wakacje

to wspaniały czas,
czekają na nas morze,
góry, rzeka, las.
5.Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji.
Dzieci rozwiązują zagadki i wskazują obrazki przedstawiające ich rozwiązania.
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)
Ta wielka latająca maszyna
owada – ważkę, przypomina. (helikopter)

6.Odpoczynek- masażyk- „Wakacyjne okulary”
Dwa kółeczka się spotkały (rysujemy oburącz kółka na plecach dziecka)

i zrobiły okulary.
Teraz każdy z nas już może (kłucie palcem po plecach i pokazywanie dużo ludzi)
nosić sobie je na nosie (rysujemy nos)
i oglądać świat nasz cały (rysujemy okrągłą ziemię na plecach dziecka)
przez różowe okulary (rysujemy dwa kółeczka)
https://www.youtube.com/watch?v=JLsomqe8un4 muzyka relaksacyjna

7.Ćwiczenia słuchowe.
Obrazki pojazdów.

Rozpoznawanie pojazdów na obrazkach wskazanych przez dzieci; podawanie ich nazw z
podziałem na sylaby; odgadywanie co to za pojazdy. Naśladowanie wydawanych przez nie
odgłosów.
8.Układanie na podłodze z kolorowej włóczki kształtu wybranego środka lokomocji
(dzieci starsze).

– odgadywanie co to za pojazd.
9. „ Moje wymarzone wakacje”- praca plastyczna wykonana dowolną techniką.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZDROWYCH, SŁONECZNYCH, RADOSNYCH,
PEŁNYCH PRZYGÓD WAKACJI!!!

Podstawa programowa:
I/2,4,5,6,8

II/2,4,6,9

III/2,6,8,9

IV/1,2,4,5,7,8,11,18

