
KOCHANE DZIECI! DRODZY RODZICE! 
 

Witamy Was w kolejnym tygodniu wspólnych zabaw i zmagań. Cieszymy  się, że 
jesteście z nami. Myślę, że temat o zwierzętach egzotycznych dostarczył Wam wiele 

radości. W tym tygodniu proponujemy zabawy i aktywności związane ze 
zmieniającymi się porami roku: a mianowicie kolorowym latem. 

Porozmawiamy  o zwiastunach lata, letnich kwiatach i owadach, zjawiskach 
atmosferycznych, takich jak burza czy tęcza, oraz letnich smakołykach. 

 
 
                                                                         Pani Gienia i Pani Marzenka 
 

 
 
 
 
TEMAT TYGODNIA: LATO                         15.06.2020 – 19.06.2020 
 
 
1. PO CZYM POZNAĆ, ŻE NADESZŁO LATO? 
 
Poproś Rodziców o spacer na łąkę, do parku: obserwuj rośliny, owady. 
 
 

 „Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań,: Lato kojarzy mi 
się… 

 
 
 

 „Po czym można poznać lato?” – praca plastyczna doskonaląca umiejętność 
przekazywania informacji w formie graficznej, ekspresja twórcza. Dziecko  
rysuje to, co kojarzy mu się z latem. • kartki, kredki 
 

  
 



 
 

 Wiersz: Tato, czy już lato?  Beata Szelągowska 
 
Powiedz, proszę! Powiedz, tato, 
Po czym poznać można lato? 
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 
Po prostu: 
Po słodkich malinach, 
Po bitej śmietanie z truskawkami, 
Po kompocie z wiśniami, 
Po życie, które na polach dojrzewa, 
Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 
Po boćkach uczących się latać, 
Po ogrodach tonących w kwiatach, 
Po świerszczach koncertujących na łące, 
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 
Po zapachu skoszonej trawy i róż, 
I już! 
 
 
 



  PIOSENKA Złap lato za rękę   
 
https://youtu.be/D1Ua3EEJxQ4 
 
W górze bursztynowe słońce, 
W dolinie skrzy się chłodny cień 
Motyl spieszy by na łące 
Móc z latem spędzić dzień 
 
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę, 
I słońca nie będzie nam brak 
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim 
I tysiąc kolorów ma świat 
 
Trzymać ciepły wiatr na dłoni, 
słuchać o czym szepce wiatr. 
Gra na skrzypcach polny konik, 
Znów lato woła nas.  
 
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę, 
I słońca nie będzie nam brak 
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim 
I tysiąc kolorów ma świat 
 
Płyńmy szlakiem niepoznanym 
na wyspę Malinowych Mórz. 
Razem z latem wyruszamy, 
walizki pełne już. 
 
Ref: Złap lato za rękę, zaśpiewaj piosenkę, 
I słońca nie będzie nam brak 
Nie kryją słowiki, talentu przed nikim 
I tysiąc kolorów ma świat 

 
 
 
 
 
2. BURZA  
 

 „Burza” – praca z tekstem. Rodzic czyta wiersz Jacka Paciorka pod tym 
samym tytułem, a następnie omawia go z dzieckiem. 

 
Szła przez pola Pani Burza, 
– Co tak panią dzisiaj wkurza? 
– Skąd u Pani tyle złości? 
– Musi Pani mieć przykrości? 
Burza błyska, grzmi i wieje, 
Straszy wszystkich: – Świat zaleję, 
Powywracam wszystkie drzewa, 

https://youtu.be/D1Ua3EEJxQ4


Kto się boi – niechaj zwiewa, 
Niebo całe pociemniało, 
Z wichrem wszystko oszalało, 
Drzewa nisko się kłaniają, 
Panią Burzę przepraszają, 
– Niechże Pani już przestanie, 
Robić wszystkim wielkie lanie! 
Burza mruczy, marszczy czoło. 
Oj, nie będzie dziś wesoło, 
Niech się kryje, kto gdzie może, 
Bo tu będzie zaraz morze, 
Leje, wyje, gromy ciska, 
Siódme poty z chmur wyciska. 
Aż się wreszcie tak zmęczyła, 
Że się stała całkiem miła. 
Cicho mruczy zawstydzona, 
To jest burza? – to nie ona. 
Cicho wiszą chmury z nieba, 
Będzie słońce – nam zaśpiewa, 
Rozweseli Panią Burzę, 
Burza ze słońcem w jednym chórze? 
Z tego śpiewu tęcza wisi, 
Ależ Pani nam kaprysi! 
Ale koniec – szkoda czasu, 
Słońce świeci – chodź do lasu. 
 
Pytania: O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu? Co zrobiła 
Pani Burza? Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? Co się stało, gdy się zmęczyła? 
Kto przepędził burzę? Czy wiesz, jak powstaje burza? 
 
 

 „Jak powstaje burza” – eksperyment. Na szklance Rodzic umieszcza kawałek 
blaszki (np. denko od puszki). Nadmuchuje balon i energicznie pociera go 
kawałkiem wełnianej szmatki. Kładzie balon na blaszce i zbliża do niej palec. 
R. pyta dziecko, co się stało? W wyniku pocierania balonika wytworzyły się 
ładunki elektryczne i przeskoczyła iskra (jak błyskawica). • szklanka, blaszka 
(denko od puszki), balon, wełniana szmatka 

 „Gdy idzie burza, to…” – technika niedokończonych zdań, dyskusja na temat 
tego, jak zachowywać się w czasie burzy. Gdy idzie burza, to…,    Dziecko 
może odnosić się zarówno do własnych uczuć, doświadczeń, jak i wiedzy 
dotyczącej omawianego zjawiska. 
 Jak się zachowywać, gdy zbliża się burza? Gdzie można się schronić?  
(w sklepie, w samochodzie). Czego nie można robić? (stać w wodzie, chować 
się pod drzewem). Jak zachowywać się w czasie burzy w domu? (pozamykać 
okna, wyłączyć urządzenia elektryczne, bo uderzenie pioruna może 
spowodować porażenie). 
 

 Praca z Karty Pracy 4. 33b – utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, 
ćwiczenie logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej.  • KP4.33b 
 



 Odgłosy deszczu i burzy: 
https://youtu.be/nnQx_LFC31U 
 

 

 
 
 
 
3. TĘCZA  
 

  Wiersz: Tęcza  Maria Konopnicka 
 
— A kto ciebie, śliczna tęczo, 
Siedmiobarwny pasie, 
Wymalował na tej chmurce 
Jakby na atłasie? 
 
— Słoneczko mnie malowało 
Po deszczu, po burzy; 
Pożyczyło sobie farby 
Od tej polnej róży. 
 
Pożyczyło sobie farby 
Od kwiatów z ogroda; 
Malowało tęczę na znak, 
Że będzie pogoda! 

 

https://youtu.be/nnQx_LFC31U


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eksperyment: Wędrująca woda  
 
https://youtu.be/CjqoJpTWK44 
 

 Co można zaobserwować na niebie po burzy w słoneczny dzień? (tęcza)  

Praca z Karty Pracy 4.33a – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności 

grafomotorycznej, dekodowanie. 

https://youtu.be/CjqoJpTWK44


4.  LATO NA ŁĄCE 
 

 Wiersz I.R. Salach „ Łąka” 
 

Łąka tylu ma mieszkańców, 
zwierząt, roślin kolorowych. 
Tu motylek, a tam pszczółka, 
tutaj kwiatek – o, różowy! 
Z kopca wyszedł krecik mały, 
obok niego idzie mrówka. 
Na rumianku w krasnej sukni  
przycupnęła boża krówka. 
Nad tą łąką kolorową  
bal wydały dziś motyle. 
Zapraszają wszystkie dzieci, 
 więc zatańczmy z nimi chwilę. 
 

 Film: Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 3 - Łąka 
 
https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 
 
Pytania po obejrzeniu filmu: 
-  Jak wygląda łąka? 
-  Czy rosną na niej kwiaty? Jakie?  
-  Czy są tam jakieś owady? Jakie?   
 

 „Rysujemy łąkę” – zajęcia plastyczne. Dziecko wybiera kartki i pastele lub 
pisaki, farby   • kartki, pastele, pisaki, farby do wyboru dziecka  
 

Praca z Karty Pracy 4.34a – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, 
koordynacji wzrokowo-ruchoweji zdolności grafomotorycznych. • KP4.34a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4


 
 



 



 



 



 



5. LETNIE SMAKOŁYKI 
 

 „Smaki lata” . Z jakimi smakołykami kojarzy Ci się lato. Kończenie zdania: 
Lato kojarzy mi się z ……. 
  

 „Lody” – dyskusja na temat powstawania lodów i ich właściwości. Pytania 

do dziecka: Z czego robi się lody? Dlaczego lody są zimne? Gdzie trzyma 

się lody? Dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu. 

Czy lody muszą być zimne? Czy ktoś jadł kiedyś ciepłe lody 

 

  „Bananowe lody” – przygotowanie lodów. Można  przygotować lody z 

bananów. 

Trzeba przekroić owoce na pół, nabić na patyczki do lodów, maczać w 

jogurcie greckim i w różnych posypkach. Na koniec należy włożyć do 

plastikowego pojemnika i umieścić w zamrażalniku.• patyczki do lodów, 

banany, jogurt grecki, posypki   

 

 Praca z Karty Pracy 4.35 – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, 
koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie 
logicznego myślenia. • Praca z KP4.35 •  
 

 Złap lato za rękę  https://youtu.be/D1Ua3EEJxQ4 
– utrwalenie piosenki i zabawa ruchowa do piosenki  
 

 Praca plastyczna: Bazując na swoich doświadczeniach namaluj, narysuj lub 
stwórz obrazek z różnych materiałów, które posiadasz w domu.  Praca na 
temat: Lato wokół nas. 

 
 
Poproś rodziców o wyjście na lody. 
 

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych– rozwijanie sprawności motorycznej w 
zakresie szybkości, skoczności, zwinności i zręczności. 
 

1. „Leżenie na piasku” – na hasło: Słońce świeci - dziecko kładzie się na podłodze i 
przyjmuje pozę do opalania się, na hasło: Słońce za chmurami – biega, podskakuje. 
Zabawę należy powtórzyć kilka razy.   
 
2. „Plażowanie” – podnoszenie woreczka palcami stopy. Ćwiczenie wykonujemy raz 
jedną, raz drugą nogą w pozycji leżącej. Następnie w siadzie prostym podpartym 
przekładamy palcami prawej stopy woreczek leżący przy lewej stopie i na 
odwrót.. • woreczki foliowe 
 
3. „Orzeźwienie” – dziecko bierze pustą butelkę plastikową. Dziecko w siadzie 
klęcznym kładzie butelkę przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwa butelkę 
szybkim ruchem w przód i przysuwa do kolan. 
Potem w leżeniu przodem zgina ręce w łokciach, dłonie trzyma na ziemi przy 
barkach, butelkę stawia w małej odległości od twarzy. Robi głęboki wdech nosem i 

https://youtu.be/D1Ua3EEJxQ4


silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarzamy ćwiczenie kilkakrotnie, starając się 
silnym wydechem przewrócić butelkę.  
Na koniec w leżeniu tyłem trzyma oburącz butelkę za głową. Butelka leży poziomo. 
Podnoszą nogi i ręce i stara się dotknąć stopami butelki, po czym wraca 
do pozycji wyjściowej. • plastikowa butelka 
 
4. „Przeciąganie liny” – dziecko zaprasza do zabawy Rodzica 
• lina, skakanka. 
 
5. „Pokrzywa” – dziecko siedzi na krześle, Rodzic rzuca piłkę do dziecka wymieniając 
nazwy warzyw, owoców, krzewów. Na słowo „pokrzywa” nie można 
złapać piłki. Kto się pomyli, robi trzy pompki (przysiady). I następuje zmiana: dziecko 
rzuca do Rodzica • piłka 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


