Poniedziałek 22.06.2020r.
Temat: Nadeszło lato – wyjeżdżamy na wakacje.
Cele:
 rozwijanie mowy i myślenia,
 doskonalenie słuchu fonematycznego,
 nazywanie środków lokomocji,
 rozwijanie analizatora wzrokowo- ruchowego.
1. Nadeszło lato – rozmowa na temat letniej pory roku.
• Układanie zdań z wyrazem lato.
Np.
Lato to pora roku.
Lato jest po wiośnie.
Latem w polu dojrzewa zboże.
Latem jedziemy na wakacje.
• Śpiewnie na wymyśloną melodię tekstu: Wiele dni czekałem/czekałam na to, żeby przyszło
lato.
• Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wakacjach.
Dziecko maszeruje mówiąc rymowankę wspólnie z R. i rytmicznie klaszcząc.
Wakacje, wakacje
to wspaniały czas,
czekają nas morze,
góry, rzeka, las.
2. Zabawa dydaktyczna „Czym pojedziemy na wakacje?”
• Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji.
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
owad – ważkę, przypomina. /helikopter/.
• Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy?
Dz. różnicuje pierwsza głoskę w nazwach obrazków. Dokonuje ich syntezy i odgaduje nazwy
różnych pojazdów.
Rak, oko, walizka, ekran, rekin
/rower/
Sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, osa, torba
/samolot/
Miś, okulary, tort, obraz, rower
/motor/

•

Ćwiczenia słuchowe.
Rozpoznawanie pojazdów na obrazkach. Podawanie ich nazw z podziałem na sylaby.
Najpierw dz. dzieli wyraz na sylaby, a R. podaje wyraz. Potem następuje zmiana ról. R.
dzieli na sylaby, a dziecko dokonuje syntezy i podaje wyraz.

• Ćwiczenia klasyfikacyjne - „Po lądzie, w wodzie czy w powietrzu?
Kartkę A4 dzielimy na trzy części. U góry każdej z nich rysujemy: na pierwszej - chmurkę, na
drugiej – falę, na trzeciej – ciemną linię. W odpowiednich częściach rysujemy pojazdy zgodnie z
ich poruszaniem się. Po chmurą np. samolot, pod falą np. statek, pod linią samochód.
• Ćwiczenie spostrzegawczości - „ Co nie pasuje?” W każdej ramce jest jeden pojazd, który
nie pasuje do pozostałych. Wskaż go i powiedz czym różni się od pozostałych.

• Ćwiczenia artykulacyjne „Naśladujemy odgłosy”.
Jedzie auto:brum, brum, brum,
po ulicy:szur, szur, szur.
Pędzi pociąg:czu, czu, czu
mknie po szynach: fu, fu, fu.
Tramwaj dzwoni: dzeń, dzeń, dzeń,
motor brzęczy: brzdęk, brzdęk, brzdęk.
Trąbi trąbka: tra ta ta,
a bębenek: bam, bam, bam.
Na to żabki: rech, rech, rech,
biały bocian:kle, kle, kle.
Konik człapie:człap, człap, człap,
woda z kranu: kap, kap, kap.
Pszczółka bzyczy: bzzy, bzzy, bzzy,
a wąż syczy:syy, syyy, syy.
Baran beczy: be, be, be,
a owieczka: me, me, me.
• Układanie na podłodze z włóczki kształtu wybranego pojazdu.
2. Pojazd – praca plastyczna. Technika i sposób wykonania dowolny.
3. Zabawy ruchowe.
• „Gdzie poruszają się pojazdy?”

Dz. porusza się po pokoju. Na hasło np. samochód – dz. przykuca, na hasło samolot – dziecko staje
na palcach z rękami wyciągniętymi w górę, na hasło statek – kładzie się na brzuchu i naśladuje
pływanie na brzuchu.
• „Rowery”.
Dziecko w leżeniu tyłem, naśladuje pedałowanie, powtarzając za R. tekst:
Jedzie rowerek na spacerek,
na rowerku pan Pawełek.
Raz, dwa, trzy.
Jedź i ty.
Od słów: Raz, dwa... dz. rytmicznie klaszcze.
4. Po niżej zamieszczone karty pracy do wykonania.

