
Temat  tygodnia: „WAKACJE TUŻ - TUŻ”.  

09.VI. 2020 rok (wtorek) „Nad jeziorem”. 

Bajkoterapia – słuchanie wybranej bajki. 

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Wypowiadanie się na temat treści bajki. 

 

„Mieszkańcy jeziora” – rozwiązywanie zagadek. 

Rodzic recytuje zagadki Tomasza Jabłońskiego (ryba, żaba, ślimak) i Beaty Gawrońskiej (rak), 

a dziecko rysuje rozwiązania. Następnie rodzic rozmawia z dzieckiem o tym, jak można 

spędzać czas nad jeziorem. (załączniki poniżej) 

Któż to mieszka w jeziorze : mała albo duża, 

Ma ogonek, płetwy, nie chce się wynurzać. (ryba) 

Cztery płaskie łapki, zielony mundurek, 

Mówi „Re, Re, kum, kum …”, na muchy poluje. (żaba) 

Nosi dom na plecach, chociaż jest malutki, 

Ma rogi na głowie, chociaż są króciutkie, 

Jak się w muszli schowa, będzie miał sen błogi,  

Jak chcesz go zawołać – daj sera w pierogi. (ślimak) 

Ma pancerz, choć to nie rycerz. 

Ma szczypce, choć to nie kowal. 

Zawsze chodzi wiecie jak? Wspak! (rak) 

Dziecko po narysowaniu zwierząt przeprowadza analizę głoskową ich nazw. Pod każdym 

obrazkiem rysuje tyle kółek, ile jest głosek w nazwie. 

            
                                                                             jezioro 



 

              
                                                                             jezioro 

 

„Raki” – zabawa na  czworakach. 

Dziecko stoi w przysiadzie podpartym. Na hasło: Rak idzie na spacer! dziecko idzie do tyłu na 

czworakach. Na hasło: Rak na plaży! dziecko zatrzymuje się. Rodzic również wspólnie z 

dzieckiem może brać udział w tej zabawie. Zobaczymy, kto będzie lepszy: dziecko czy rodzic. 

Powodzenia! 

 

„Wesoła żaba” – praca plastyczna. 

Dziecko z pomocą rodzica wykonuje żabę według załączonej propozycji. Potrzebne będą 

kartki z bloku: biała, zielona, czerwona, pomarańczowa i niebieska oraz krepa i pisak. Dziecko 

wycina koła samodzielnie.  

 

                                          



„Pak i rybki” – zabawa matematyczna. 

Dziecko siedzi na dywanie, ma talerzyk papierowy lub plastikowy, na którym kładzie 

odliczone fasolki (ma ich 10; jeśli rodzic nie ma fasoli mogą być inne liczmany) oraz owal 

wycięty z niebieskiej kartki papieru imitujący jezioro. Dziecko wykonuje polecenia rodzica: 

Połóż fasolki tak, by je było łatwo policzyć. Przelicz je od lewej do prawej. Przelicz je od 

prawej do lewej.  

Następnie rodzic tworzy zadania-opowiadania. Dziecko wykonuje polecenia rodzica 

układając fasolki na niebieski owal (jezioro). Przykładowe opowiadanie:  

Pak siedział nad jeziorem. Nagle przypłynęły dwie rybki, potem przypłynęły jeszcze trzy. Połóż 

tyle fasolek, ile przypłynęło ryb najpierw, a potem dołóż tyle fasolek, ile ryb przypłynęło 

później. Ile było razem ryb? Do tych ryb za chwilę przypłynęły jeszcze trzy ryby. Ile ryb razem 

widział Pak? Następnie odpłynęły dwie ryby, a po chwili jeszcze cztery. Ile ryb teraz widział 

Pak? 

W ten sposób rodzic tworzy opowiadanie na dodawanie, a potem na odejmowanie. Dziecko 

wykonuje obliczenia za pomocą fasolek, rodzic kontroluje dziecko.  

 

Praca z kartą pracy 4 str 22 (oraz następna) – wykonanie zadania według instrukcji rodzica. 

Naklejanie nalepek w określonych miejscach, rozwijanie wiedzy przyrodniczej, poszerzanie 

słownika czynnego dziecka (słowo perkoz – ptak wodny), doskonalenie umiejętności 

rozróżniania kierunków i posługiwania się pojęciami: obok, nad, na, w. Wyszukiwanie i 

kolorowanie figur, z których Pak zbudował łódkę. 

 

 

 

 


