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poniedziałek
 15.06.2020

Temat: Letnia pogoda.

Przebieg:
1. Zagadka 

„O tej porze roku
są najdłuższe dni,
a słońce z wysoka

grzeje nas i lśni.”    
  Rozwiązanie : Lato

2. Słuchanie opowiadania pt.”Pogoda” B.Forma.

Adaś  ciągle  spogląda  w okno.  Dzisiaj  z grupą  przedszkolaków  jedzie  na wycieczkę.  Ale  co  z tą
pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę.
 – Mamusiu,  nie widać słońca.  po niebie płyną ciemne chmury – chłopiec ze smutkiem spogląda
w okno.  
– Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie założę –
coraz bardziej denerwuje się Adaś.
 – Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę – tłumaczy mama.  
– Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie pogoda –
na ekranie pojawiła się mapa Polski. 
– Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi mama. 
– Wprawdzie widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. 
Adaś wpatruje się w mapę pogody. 
– Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy na nim
pogodę,  jaką  zaobserwowaliśmy  w drodze  do przedszkola.  Wybieramy  chmurki,  krople  deszczu,
ugięte na wietrze drzewa. 
Zegar wybija ósmą godzinę. 
– Na nas już czas – mama z Adasiem idą do przedszkola. 
– Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  
Pogoda dopisała.  Chociaż było pochmurno,  nie spadła ani  jedna kropla deszczu.  Były spacer nad
jezioro, przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż trochę
zmęczone. 
Po przeczytaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku pytania: 

Gdzie wybierał się Adaś? 
Dlaczego chłopiec był zmartwiony? 
Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji?
 Jaka pogoda była na wycieczce?

3. Zjawiska atmosferyczne. 



Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat  zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla
poszczególnych pór roku. 
Zadaje pytania:

Czym różni się lato od innych pór roku?
Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas?

Przedstawiamy ilustracje i podpisy. Zadaniem dziecka jest dopasowanie podpisu do obrazka
 ( z pomocą rodzica)

                  

4. Karta pracy .

SŁOŃCE DESZCZ

BURZA WIATR



Źródło : Plac zabaw.

Zabawa popołudniowa 



Zabawa ruchowa  do piosenki „Kto jak skacze?” – naśladujemy ruchym, o których
mowa w piosence.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

Miłej zabawy !

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


wtorek

16.06.2020

Temat: Tęcza – przestrzenna praca plastyczna.

Przebieg:

1. Słuchanie wiersza pt. „Tęcza” M.Konopnickiej.

„Tęcza”

- 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!

2. Wykonanie przestrzennej pracy plastycznej „Tęcza”.

Materiały:

6 kolorowych pasków papieru
kulki z waty
2 kółka z białego papieru
kawałek plastykowej okładki na dokumenty
klej  

Narzędzia:

zszywacz
nożyczki

FILMIK INSTRUKTAŻOWY : https://youtu.be/fOVx0T-f-zM

Instrukcja wykonania pracy plastycznej:

Paski ucinamy w taki sposób, żeby każdy następny był o 2 cm krótszy od poprzedniego.

Kawałek plastykowej okładki przycinamy. Ma być krótsza od najkrótszego paska.  Kolorowe

https://youtu.be/fOVx0T-f-zM


paski układamy w wachlarz. Dokładamy kółko z papieru, a pod kółko kawałek plastykowej

okładki, ale po przeciwnej stronie niż paski i zszywamy. Zbieramy razem końce pasków i

powtarzamy te same czynności co po drugiej stronie. Przyginamy paski tak, aby były pod

kątem do kółek. Smarujemy klejem kółka oraz plastykowy pasek i przyklejamy kulki waty.

Tęcza gotowa!

3. „Poranny trening śpiewu ptaków” – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. 

Dziecko  i rodzic wcielają się w rolę ptaków, które ćwiczą głos przed porannym śpiewem.
 Rodzic za pomocą określonych gestów pokazuje dziecku,  jakie ma wydobywać dźwięki: 

wysoko uniesiona ręka – dziecko wysoko piszczy: Pi, pi, pi…; 
 zataczanie koła palcem wskazującym - dziecko naśladuje odgłos: Trr… na różnych 
wysokościach; 
 rytmiczne poruszanie palcem wskazującym – dziecko rytmicznie wypowiada: Czy, 
czy, czy…;
 falisty ruch ręką – dziecko mówi: Fi ju, fi ju, fi ju… na różnych wysokościach.

Zabawa popołudniowa :

„Uwaga, burza!” – zabawa ruchowa. 

Rodzic wyznacza miejsca na podłodze ( można wykorzystać kartki papieru/ gazetę).  Dziecko

porusza się  do dźwięków deszczu – szeleszczącej folii . Na klaśnięcie i hasło: Burza! dziecko

wchodzi na wyznaczone miejsce.  



środa

17.06.2020

Temat : Letnia matematyka.

Przebieg.

1. Rozwiązywanie działań na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – karta pracy.

Źródło: Generator kart pracy Superkid.pl

2. 

Kolorowanie według kodu – rytmy.



3. Rozwiązywanie zadań tekstowych:



Zabawa popołudniowa:



Zabawa ruchowa.

„Burza”

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę),

coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami).

Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę),

A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową).

Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę).

I od nowa HOP (podskakujemy).



czwartek

17.06.2020

Temat : Po łące biega lato. 

Przebieg:

1. Słuchanie piosenki „Po łące biega lato”  sł. B. Lewandowska, muz. K. Kwiatkowska.

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E

Po łące biega lato,
Uwija się jak bąk.

„Dzień dobry „ – mówi kwiatom
I pieści każdy pąk.

Ref: Kto chce się z latem spotkać, 
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka, 

Pokażą drogę nam.

Pomaga lato pszczołom,
na kwiatkach też się zna.

Uśmiecha się wesoło.
I w berka z wiatrem gra!

Ref: Kto chce się z latem spotkać, 
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka, 

Pokażą drogę nam.

Gdy lato jest zmęczone, 
W szałasie sobie śpi,

I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.

Ref: Kto chce się z latem spotkać, 
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka, 

Pokażą drogę nam.

2. Rozmowa na temat treści piosenki.

Pytania pomocnicze:
Jaką mamy porę roku? 
Jakie zmiany zauważyłeś/ zauważyłaś w przyrodzie? 
Czy wiesz, jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu? 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


3. Karta pracy – kolorowanka. 



Zabawa popołudniowa.

Zabawa słowna – skojarzenia.

Dziecko podaje wyrazy kojarzące się z latem. Z pomocą rodzica zapisuje swoje skojarzenia
na  kartce.  Dziecko  uzasadnia  swoje  skojarzenie.  (Możemy  wykorzystać  słoneczko  do
zapisania skojarzeń).

LATO



piątek

19.06.2020

 Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 39.

„Leżenie  na  piasku”  –  odtwarzanie  figur  geometrycznych. Dziecko  biega  w

różnych kierunkach. Gdy rodzic powie np. Trójkąt- zadaniem dziecka jest wykonania

trzech podskoków. Na słowo: Kwadrat – dziecko cztery razy klaszcze pod kolanem.

Zabawę należy powtórzyć kilka razy.

 „Plażowanie”  –  dzieci  stawiają  stopę  na  woreczku  gimnastycznym.  Na dany

sygnał  dziecko  podnosi  woreczek  /  zgniecioną  folię  palcami  stopy.  Ćwiczenie

wykonuje  raz  jedną,  raz  drugą  nogą.  Następnie  w  siadzie  prostym  podpartym

przekłada palcami prawej stopy woreczek/folię leżący przy lewej stopie i na odwrót.

Na koniec rzuca woreczkiem / folią do celu – dużego pojemnika. 

„Orzeźwienie” – rodzic daje dziecku 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 silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarzają

ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę. Następnie

w leżeniu przodem trzyma butelkę w jednej ręce i przekazuje ją ruchem okrężnym z

ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas

proste  w łokciach).  Na koniec  w leżeniu  tyłem trzyma oburącz  butelkę  za głową.

Butelka leży poziomo. Podnosi nogi i ręce i stara się dotknąć stopami butelki, po czym

wraca do pozycji wyjściowej.

Zabawa ruchowa do piosenki „Gimnastyka Smyka „

LINK:   :  https://www.youtube.com/watch?

v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ

https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ
https://www.youtube.com/watch?v=351fw50UOn8&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ


Karta pracy dla chętnych dzieci:



Zabawa popołudniowa:

„Tęczowe ręczniki i wędrująca woda” – eksperyment.

    Eksperyment wędrująca woda to ciekawe doświadczenie, które wymaga od dziecka nieco 
cierpliwości. Do zabawy należy przygotować 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej 
wlewamy wodę, a następnie dodajemy barwnik. Jeśli nie macie barwników, wodę można 
łatwo zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę.

         Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki. 

Źródło : mojedziecikreatywnie.pl

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/04/eksperyment-wedrujaca-woda/
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