
Blok tematyczny : WAKACJE TUŻ, TUŻ. 

 

Scenariusz – 23.06. 20 r. ( wtorek) 

I część: zajecie społeczne. 

Temat: „ Tato już lato ”. 

Przebieg: 

1.Rozwiazanie zagadki o tacie: 

To jest mój bohater a wiecie dlaczego? 

Posłuchajcie tego: 

Ma długie nogi i w piłkę umie grać. 

Przytula mamusię i kładzie mnie spać. 

Gdy sobie nie radzę to wołam i jest. 

Mój super przyjaciel zawsze blisko mnie. 

Zgadnijcie dzieciaki kto to taki?  

Następnie R. nawiązuje do Dnia Taty: dzisiaj jest ważne święto, czy pamiętacie jakie?, o 

jakiej porze roku przypada to święto? 

2.Wypowiadanie się na temat poniższego obrazka „ Jaka to pora roku i co robią dzieci ?”. R. 

mówi: a co jeszcze możemy robić latem np. z tatą posłuchajcie podpowie wam piosenka. 

3.Słuchanie piosenki pt.: „ Tato już lato”. 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

4.Rozmowa na temat treści inspirowana pytaniami: 

- o jakiej porze roku mówi dziecko swojemu tacie? 

-  co dziecko chce robić latem ze swoim tatą? 

-  jak Ty chciałbyś spędzić dzisiejsze święto ze swoim Tatą?  

5. Zabawa ruchowo- naśladowcza przy piosence „ Tato już lato”. 

6.Zabawa słowna „ Dokończ zdanie”: 

- Mój tata jest moim bohaterem gdy….? 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8


- Najbardziej lubię z tatą… ? 

- Kocham tatę bo….? 

- Mój tata pracuje…? 

- Ulubiona potrawa mojego taty to…? 

- Tata cieszy się gdy…? 

7. Układanie z rozsypanki literowej zdań np. Lato to pora roku. To tata a to mama. Tata i ja 

lubimy lody. Tata rysuje mi  dom. Mama podlewa kwiaty. Lubmy spacery po parku itp. 

8. Wykonywanie ćwiczeń  KP,5, s. 73. Przyglądanie się ilustracji i czytanie zdań - zakreślanie 

wyrazu „ tak” lub „ nie” ( jeśli nie opisuje ilustracji ). 

https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-

9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf 

 

https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/14572e62-0cbf-4750-bd8c-9c18d22f60c6/37393/Nowa_Trampolina_szesciolatka_KP5_2019.pdf


Jaka to pora roku ? Co robią dzieci? 

II część: zajęcie plastyczne. 

Temat: Obrazek pt.: „ Lato dla Taty”.  

Przebieg: 

1.Wysłuchanie wiersza D. Gellner pt.: „Lato”: 

Oto lato na obrazku: 

Grzywka z trawy, kapcie z piasku. 

Złote uszu, złote szelki, 

 no i oczy jak z muszelki. 

to ja właśnie portret Lata. 

Nad portretem motyl lata, 

 A na ramach, jak to latem,  

wciąż rozkwita kwiat za kwiatem. 

2.Rozmowa nt. treści: Co  przedstawia na obrazek opisany w  wierszu? Jak autor  wiersza 

opisał lato? Jak myślisz czy przedstawione lato jest dziewczynką, czy chłopcem? A jak Ty 

sobie wyobrażasz lato? 

3.Podanie tematu. Dzieci wykonują upominek dla Taty dowolną techniką.  

Oprócz laurki polecam, także  przygotowanie słodkiej niespodzianki. Mamy już lato, a więc 

mogą to być  „lody dla ochłody”. Nie ma jak domowe lody.  

Składniki: 

200 g białej czekolady, 

500 ml mleka, 

500 ml śmietanki 30 %, 

100 g cukru, 

1 opakowanie cukru waniliowego 

owoce do przybrania. 



Mleko, cukier i połamaną na kawałki czekoladę umieszczamy w garnku i wkładamy do 

większego garnka z gorącą wodą i mieszamy, aż wszystkie składniki całkowicie się 

rozpuszczą. Studzimy. Śmietankę ubijamy na sztywno z łyżką cukru i cukrem waniliowym, a 

następnie mieszamy z mlekiem i czekoladą.  

Wkładamy do zamrażalnika i co pół godziny wyjmujemy i mieszamy. Po kilku godzinach 

lody będą gotowe. Polewamy je polewą  czekoladową lub owocową. Można udekorować 

owocami, które tata lubi najbardziej. Takie domowe lody smakują znacznie lepiej niż 

kupione. Życzę smacznego! 

 

 


