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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 04.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Nadchodzi nowa pora roku lato. 

Cele główne: 

 rozwijanie mowy,  

 poznawanie oznak lata,  

 rozwijanie mowy i myślenia, 

 rozwijanie słuchu fonematycznego. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy Nowe 

przygody Olka i Ady. Litery i liczby cz.2 s,77.  

 

2. Wkrótce Nadejdzie lato – rozmowa na temat nowej pory roku. 

 Rebus fonetyczny. 

Rodzic przygotowuje obrazki, kartoniki z liczbami. 

Rodzic umieszcza na stole obrazki, a pod nimi liczby. Dziecko dzieli nazwy 

obrazków na głoski i wyodrębnia głoski wskazane liczbami.  

Obrazki: 

  lalka (l)  róża (a)  łopata (t)  wagon (o)  

  3  4  5  4 

3. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karty pracy, cz. 4, s. 64, 

65, 66, 67. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=66 

 Układanie zdań na temat lata (z wykorzystaniem zdjęć z kart pracy). 

Np. 

Latem na polu dojrzewa zboże. 

Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki. 

Latem w lesie rosną jagody… 

Dziecko układa zdania, rodzic je zapisuje. Potem przypomina je dziecku,  

a dziecko liczy w nich wyrazy. 

 

 Śpiewanie na wymyślone melodie tekstu: Wiele dni czekałem/czekałam na to, 

żeby przyszło lato. 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=66
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4. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem rymowanki o wakacjach. 

Dziecko maszeruje, mówi rymowankę za rodzicem i rytmiczne klaszcze. 

Wakacje, wakacje to wspaniały czas, czekają na nas morze, góry, rzeka, las.  

5. Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji. 

Rodzic przygotowuje obrazki/zdjęcia różnych środków lokomocji – rozwiązań 
zagadek. 

Dziecko rozwiązuje zagadki i wskazuje obrazki/zdjęcia przedstawiające ich 

rozwiązania. 

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 owada – ważkę, przypomina. ( helikopter ) 

 

6. Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy?  

Rodzic przygotowuje obrazki: rak, oko, walizka, ekran, ręka, rower, sukienka, 

arbuz, lalka, orzech, torba, miś, okulary, tort, obraz, rower, spodnie, teczka, 
ananas, telewizor, ekierka, kot. 

Dziecko różnicuje pierwsze głoski w nazwach obrazków. Dokonuje ich syntezy 

po wymienieniu ich przez rodzica i odgaduje nazwy różnych pojazdów, np. rak, 

oko, walizka, ekran, ręka – rower; sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, 

torba – samolot; miś, okulary, tort, obraz, rower – motor; spodnie, teczka, ananas, 

telewizor, ekierka, kot – statek.  

7. Zabawa ruchowa Lecimy samolotem. 

Dziecko rozpoczyna lot od startu – w przysiadzie, mając ręce wyciągnięte w bok; 

powoli podnosi się i porusza szybko, małymi krokami, po wyznaczonym miejscu 

ogrodu. 

Potem samolot ląduje – dziecko porusza się coraz wolniej, powoli przechodzi do 

przysiadu. 

 

 

 

Słonecznych, ciepłych chwil spędzonych w domu 


