Czwartek 18.05.2020r.
Temat kompleksowy: Zabawy z latem.
Cele:
 Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej
oraz umiejętności analizy i syntezy wyrazu.
 Tworzenie uogólnień – układanie zagadek.
 Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach
zadaniowych.
 Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski.
 Rozwijanie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów i percepcji wzrokowej.
 Doskonalenie umiejętności grupowania obiektów.
 Doskonalenie umiejętności dodawania oraz ustalania wyniku w zakresie 6,
posiłkując się liczeniem na liczmanach i palcach.
 Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni, przy
użyciu pojęć: z prawej strony, z lewej strony, na, pod, nad, w oraz ćwiczenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej.
1. „Dzień dobry”- zabawa powitalna.
Płyta CD „Piosenka na dzień dobry” https://www.youtube.com/watch?v=ENacz_leLWI
Dz. wykonuje ruchy adekwatne do treści utworu.
2. „Geometryczny kod”- wprowadzenie do tematu zajęć.
Koperty z rozsypanką literową oraz sylwetami figur: koła, kwadratu, trójkąta, prostokąta.

W kopercie znajdują się figury geometryczne na których z drugiej strony litery „L”, „a”, „t”,
„o”. R. rysuje na kartce papieru figury geometryczne w takiej kolejności aby dz. po ich
odkodowaniu ułożyło napis lato. Dz. układa litery zgodnie ze wzorem i odczytuje powstały
wyraz. Dz. pięcioletnim wyraz czyta r.
3. „Letnie zagadki”- zabawa dydaktyczna
Kapelusz słomkowy, jajka niespodzianki ,ilustracje z przedmiotami i zjawiskami
kojarzącymi się z latem: tęcza, słońce, lody, klapki, strój, okulary.
R. kładzie przed dz. słomkowy kapelusz z jajkami niespodziankami w środku. Dz. losują
jajko, po czym sprawdzają ich zawartość. Do widniejącego obrazka układa zagadkę.
Potem następuje zmiana ról.
4. „Który z kolei?”- zabawa matematyczna.
Ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem z poprzedniej zabawy.
R. prosi dzieci, by przeliczyły ilustracje w aspekcie porządkowy

5. „Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa.
Płyta CD z muzyką do marszu, ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z
latem.

Podczas trwania muzyki, dziecko swobodnie poruszają się . Na pauzę w muzyce, R.
pokazuje obrazek, a dzieci pięcioletnie dzielą nazwę przedmiotu z obrazka na sylaby
i podają liczbę sylab. Dzieci sześcioletnie dzielą nazwy na głoski i podają liczbę głosek.
6. „Z latem związane”- zabawa dydaktyczna
Ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem z poprzedniej
zabawy; podpisy i litery.

lody krem okulary
basen sok piłka
zabawki aparat
R. odczytuje znajdujący wyrazy. Dzieci sześcioletnia próbują czytać same. Następnie
wskazują właściwą ilustrację. Z rozsypanki literowej w oparciu o umieszczoną powyżej
nazwę przedmiotu/zjawiska układają wyrazy. Można wykorzystać alfabet literowy lub R.
pisze litery na małych kartkach.
8. „Garderoba Wojtka”- zabawa dydaktyczna.

R. mówi o Wojtku, którego mama poprosiła o uporządkowanie ubrań. Wojtek zwraca się
do dzieci z prośbą o pomoc w odszukaniu jego ubrań i schowaniu tych jesienno/zimowych
do szafy i umieszczeniu letnich w komodzie.
Pamiętacie naszego kolegę Wojtka? Słuchajcie, Wojtuś potrzebuje naszej pomocy. Mama
poprosiła go, żeby posegregował ubrania z ostatniego prania. Spośród tych, które mama
wyciągnęła z pralki, Wojtuś musi wybrać swoje. Ubrania siostrzyczki ma zostawić,
mamusia za nią je poukłada, bo Anusia jest jeszcze malutka. Oprócz tego, że Wojtek musi
znaleźć swoje ubrania, to musi podzielić je jeszcze na te jesienno-zimowe, które już nie
przydadzą się w nadchodzących dniach lata i umieścić je w szafie. Natomiast ubrania
letnie, które będą idealne na zbliżającą się porę roku, Wojtuś musi schować do komody.
To jak, pomożecie swojemu koledze?

9. „Smaki lata”- zabawa matematyczna
Opowiadanie o wyjściu Wojtka do lodziarni (załącznik 2); plansza lodziarni; obrazki ze
śmietaną,truskawką, czekoladą; sylwety lodów w kolorach: kremowy, czerwony, brązowy;
znaki „+”, „=”.

R. opowiada krótką historyjkę dotyczącą Wojtka, którego za uporządkowanie ubrań w
nagrodę mama zabrała do lodziarni. Tam klienci po kolei kupowali daną liczbę lodów w
określonych smakach. Zadaniem dziecka jest uzupełnić działanie na dodawanie i ustalić
wynik dodawania ( sumę kupionych lodów) i określić go za pomocą kartoników z liczbami/
kropkami.
W nagrodę za uporządkowanie ubrań, mama zabrała Wojtusia do lodziarni. Byli oni
pierwszymi klientami. Wojtek wziął sobie … lody……………, po czym dokupił jeszcze….
lody……………Ile lodów razem kupił Wojtek? Mama postanowiła kupić ….. lody …………… i
jeszcze ……. lody ……………………
Ile lodów kupiła mama?
Po chwili, do lodziarni weszła dwójka klientów. Starszy Pan klient, poprosił
sprzedawczynię o …… lody o smaku……….., po czym dokupił jeszcze ………
lody o smaku…………………………….. Ile lodów w sumie kupił starszy Pan? Za starszym
Panem, w kolejce stała dziewczynka. Ona postanowiła wziąć ………
lody…………..……………………… i jeszcze …… lody …………………….. Ile lodów razem kupiła
dziewczynka?
11. „Ile gałek zjadł Wojtek”- zabawa matematyczna
nakrętki po napojach;
R. daje dziecku nakrętek. Dzieci układają je wg instrukcji słownej R. i podają wynik działania
na odejmowanie.
12. „ Gdzie jest lód?”- karta pracy
Karta pracy; nożyczki; klej.
Dz. wycina kolejno obrazki lodów i pod dyktando R. nakleja je w odpowiednich miejscach
przy obrazku budki z lodami.

