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1) „Jak są ubrane dzieci?” – kolorowanie obrazka.
 Wdrażanie do starannego kolorowania.
 Kształtowanie prawidłowego chwytu kredki.
 Powiedz, jak są ubrane dzieci na obrazku. Jak myślisz, do jakiej pory roku pasuje taki strój?
 Pokoloruj chłopca i dziewczynkę według własnego pomysłu. Pamiętaj, aby użyć odpowiednich
kolorów do pokolorowania ciała i włosów dzieci. Pamiętaj o prawidłowym sposobie trzymania
kredki oraz o staranności w wykonywaniu zadania.
„Słońce” – poranna zabawa ruchowa.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał dźwiękowy.
 Spaceruj po pokoju przy dźwiękach dowolnej melodii. Gdy usłyszysz grany dźwięk dzwoneczka
(lub dwóch uderzających o siebie metalowych łyżeczek), stań na palcach i wyciągnij ręce wysoko do góry, jakbyś chciała/chciał dotknąć słońca.
 Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa!

2) „Jak dzieci lubią bawić się latem?” – wypowiedzi dzieci na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.
 Zapoznanie ze sposobami spędzania czasu latem.
 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji.
 Wdrażanie do wypowiadania się pełnymi zdaniami.
Należy przygotować:
 ilustracje przedstawiające różne sposoby spędzania czasu latem (nie ma konieczności drukowania ich).
 Przyjrzyj się ilustracjom. Jak myślisz, jaka jest pora roku na tych obrazkach? Po czym poznałaś/
poznałeś, że jest to lato. Powiedz, co robią dzieci przedstawione na obrazkach. Co innego można
robić latem? W co ty lubisz się bawić latem?

3) „Zabawy z piłką” – ćwiczenia ruchowe.
 Rozwijanie sprawności ruchowej.
 Wdrażanie do rzucania i chwytania piłki.
 Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 Zachęcanie do aktywności ruchowej.
Należy przygotować:
 piłkę,
 kosz lub plastikowe wiaderko.
 Wykonaj ćwiczenia.
o Stań naprzeciwko mamy/taty i rzucajcie do siebie nawzajem piłkę tak, aby nie spadła.
o Postawcie na środku pokoju kosz. Spróbuj rzucić piłką tak, aby trafiła ona do kosza.
o Połóż piłkę na podłodze i spróbuj toczyć piłkę głową, idąc na czworakach.
o Stań w rozkroku, piłkę połóż na podłodze. Chwyć piłkę w obie dłonie. Zrób wyprost i podnieś piłkę wysoko w górę. Zrób skłon i dotknij piłką podłogi.
o Usiądźcie z mamą/tata naprzeciw siebie w siadzie rozkrocznym, łącząc się stopami. Turlajcie
piłkę między sobą. Piłki nie wolno rzucać.
 Nie zapomnij o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

4) Zabawy dowolne.
 Ułóż dowolne puzzle.

Źródło obrazków:
 kolorowanka dziewczynki i chłopca w ubraniach na lato
 https://pl.pinterest.com/
 ilustracje przedstawiające różne sposoby spędzania czasu latem
 https://pl.pinterest.com

Drodzy Rodzice
Proszę przygotować na jutro:
 białą kartkę z bloku technicznego A3 (duży blok),
 żółta karta z bloku rysunkowego,
 żółtą farbę (najlepiej nieuczulającą temperę w butelce),
 gruby pędzelek.

