
1. Rozmowa na temat wesołego miasteczka. R. prosi chętne dzieci o podzielenie się z innymi swoimi 
wrażeniami z pobytu w wesołym miasteczku. Z kim byliście w wesołym miasteczku? Jak wygląda 
wesołe miasteczko? Co tam robiliście? 

2.Zagadka o wesołym miasteczku

Kolorowe domki, drzewa,
bardzo szybkie karuzele.
W tym wesołym miejscu dobrze,
spędzać letnie jest, niedziele.(wesołe miasteczko)

3. Wysłuchanie wiersza Krzysztofa Roguskiego

Wesołe miasteczko 

Ta historia swój początek
Miała w ten miniony piątek.
Tuż przy drodze, gdzie wracałem z teczką,
Ujrzałem przed sobą… wesołe miasteczko!
Przecierałem oczy, byłem tak zdziwiony,
Że musiałem je obejść całe z każdej strony.
Wchodziło się bramą, a przy bramie stało
Dwóch klaunów i tej bramy pilnowało.
Ludzie się zebrali wkoło
Tam, gdzie to wielgaśne koło
Kręci się i kręci w szale,
A zatrzymać nie ma się ochoty wcale.
Ale jeśli się ośmielę
To wybiorę karuzelę,
Bo się muszę przyznać szczerze:
Do odważnych nie należę!
A tuż obok karuzeli
Na strzelnicy można strzelić,



A dom strachu, tak pokaźny,
Straszy nawet tych odważnych!

Więcej było tych atrakcji,
Ale nadszedł czas kolacji...
Jednak nie ma co się smucić,
Bo tu jutro mogę wrócić
Już po całonocnym spaniu...
I po przepysznym śniadaniu! 

4.Rozmowa na temat wiersza -swobodne wypowiedzi dzieci

5.Pokoloruj obrazek (technika dowolna)



1 Zabawa „Co tu nie pasuje?”. R. prezentuje dzieciom ilustracje, na których są różnego rodzaju błędy, 
np.: miś ma głowę lalki, pajacyk ma skrzydła motyla, długopis ma doczepione ucho kubka, samochód 
zamiast kół ma nogi psa. Zadaniem dzieci jest wskazać to, co nie pasuje. Rozwijanie logicznego 
myślenia i poczucia humoru. 

2.  Zabawa „Czy to jest…?”. R. wybiera jedną z zabawek , ale nie mówi dzieciom, którą. Ich zadaniem 
jest to odgadnąć na podstawie informacji zdobytych podczas zadawania pytań. R. może 
odpowiedzieć na nie tylko TAK lub NIE. 

3. Praca plastyczna „Uśmiechnięta buzia”. R. rozdaje dzieciom papierowe jednorazowe talerzyki. 
Dzieci malują lub rysują na nich swoje uśmiechnięte buzie. 

 4. Zabawa tradycyjna „Ciepło, zimno”. Dzieci szukają dowolnego przedmiotu ukrytego w dowolnym 
miejscu.
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