
Temat  tygodnia: „KOLORY LATA”.  

16.VI. 2020 rok (wtorek) „Zielony”. 

Bajkoterapia – słuchanie wybranej bajki. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wypowiadanie się na temat treści bajki. 

 

„Gramy w zielone” – słuchanie wiersza W. Broniewskiego, rozmowa na temat treści. 

„Poproszę o zielone!” 

zaklekotał bociek 

do zielonej żabki, 

co siedziała w błocie. 

Ale mądra żabka 

prędko myk! Pod wodę: 

„Miłe mi bocianie, 

moje życie młode”. 

Rosły w błocie modre 

niezapominajki 

I boćkowi rzekły: 

„Znamy takie bajki! 

Chciałbyś żabkę połknąć, 

Lecz się obejdź smakiem: 

Żabka gra w zielone 

Z młodym tatarakiem”. 

 

             



Rodzic zadaje dziecku pytania dotyczące treści wiersza: O jaki kolor poprosił bocian? W jaką 

grę chciał grać? Z kim bocian chciał zagrać w zielone? Jakie kwiatki rosły w błocie? Z kim 

żabka zagrała w zielone?. Dziecko wspólnie z rodzicem przeprowadza analizę i syntezę  

słuchową wyrazów: żaba, bocian, tatarak, dzieli każdy wyraz na sylaby z pokazaniem na 

palcach liczby sylab, wyróżnia głoski pierwszą i ostatnią, dzieli na głoski i pokazuje na palcach 

liczbę głosek, przeprowadza syntezę wyrazu mówionego przez rodzica. 

 

           
                                                                        niezapominajki 

 

       

                  niezapominajki                                                                  tatarak   

 

„Wyścig żab” – zabawa ruchowa z elementem skoku. 

Rodzic wyznacza linię startu i mety za pomocą skakanek lub liny czy sznurka. Dziecko, 

ustawione na linii startu, na sygnał rodzica skacze do mety, naśladując żabę. 



 

„Zielone stworki – potworki” – lepienie z zielonej plasteliny. 

Wykonanie pracy według pomysłu dziecka oraz rodzica. Wymyślanie nazw stworków. 

 

„Zrób tyle, ile pokażę” – zabawa ruchowa z elementem liczenia. 

Rodzic ma przygotowane kartoniki z kropkami 1 – 9. Dziecko porusza się po pokoju zgodnie z 

rytmem muzyki. Gdy muzyka milknie, rodzic pokazuje dowolny kartonik. Dziecko głośno liczy 

kropki i robi tyle pajacyków (przysiadów, podskoków, skłonów itp.), ile jest kropek na 

kartoniku. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

„Zielone okulary” – zabawa wzrokowa z wykorzystaniem K4, 26. 

Dziecko wycina obrazki znajdujące się na dole kartki (te z przerywaną linią). Następnie 

przygląda się przez chwilę obrazkom znajdującym się nieco wyżej, po czym rodzic zasłania je. 

Dziecko stara się ułożyć swoje obrazki dokładnie w takiej samej kolejności. Jeżeli dziecko 

chce bawić się z rodzicem, wówczas wycina również drugi komplet obrazków (ten bez linii). 

Wtedy rodzic i dziecko bawią się wspólnie: jedna osoba układa wzór, zasłania go, a druga 

próbuje ułożyć obrazki w takiej samej kolejności. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

 

 

 

 

 


