
PONIEDZIAŁEK 15. 06. 2020 r. 

Temat: „Za co lubimy lato?” 

Przebieg: 

1. Rodzic czyta dziecku wiersz M. Czerkawskiej „Czereśnie”. 

Przyleciał, zagwizdał szpak- 

zaraz powiem, co i jak: 

- Czereśni- wołał- czereśni 

nie trzeba zrywać za wcześnie, 

 lecz w sam czas. 

Czerwiec w słońcu je rumieni, 

co dzień dodaje czerwieni 

raz po raz. 

Gdy dojrzałe, słodkie kiście 

zamigocą pośród liści, 

ja dam znak. 

Z dawna ptaki głoszą w pieśniach, 

że najlepiej na czereśniach 

zna się szpak. 

Rozmowa na temat wiersza: O jakich owocach jest mowa w wierszu? Jaki ptak bardzo lubi 

czereśnie? W jakim miesiącu dojrzewają czereśnie? 

Oglądanie obrazków owoców dojrzewających latem: czereśni, truskawek, malin, agrestu, 

porzeczek, jagód, poziomek. Wyjaśnienie określenia owoce sezonowe. Nazywanie owoców i 

ich określanie, które z nich rosną w lesie, a które w ogródku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  „Słońce i deszcz” - zabawa orientacyjno- porządkowa 

Rodzic trzyma krążki: żółty, niebieski. Gdy rodzic podnosi do góry żółty, to znaczy, że świeci 

słońce, jest ładna pogoda- dziecko biegnie na spacer. Kiedy podnosi niebieski krążek- chmura 

zakryła słońce i pada deszcz. Dziecko chowa się przed deszczem- biegnie i dotyka palcami do 

ściany. 

 

 



3. Pokoloruj obrazek. 

 

Źródło: 
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.przedszkola.edu.pl%2Fkoloro

wanka-
czeresnie.html&psig=AOvVaw0fZYtL5lIg0AcNk8KsF36w&ust=1591960269712000&sourc

e=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCG97TQ-ekCFQAAAAAdAAAAABAD  

Zabawa popołudniowa: 

„Latem słońce mocno grzeje” - ćwiczenia logopedyczne w oparciu o tekst P. Siewiera- 

Kozłowskiej. Usprawnianie mięśni języka i warg. 

Kiedy na niebie wysokim   (czubek języka sięga wysoko) 

Radośnie słoneczko świeci   (czubek języka sięga wysoko) 



Chętnie na świeżym powietrzu  (wciąganie powietrza nosem, zatrzymanie, 

wypuszczanie przez usta) 

Bawią się wszystkie dzieci.   

Słoneczko świeci i grzeje, (język wolno okrąża wargi) 

Jest coraz wyżej na niebie, (czubek języka sięga wysoko) 

A jego promienie gorące 

Głaszczą nas coraz śmielej! (Głaskanie językiem najpierw dolnej, później 

górnej wargi) 

Ufff!- wzdycha mała Małgosia (powtórzenie westchnienia) 

Pufff- wzdycha też jej kolega, (powtórzenie westchnienia) 

Oj, chyba bez kapelusza (szeroki język zakrywa górną wargę 

Dzisiaj pobawić się nie da! 

I czapka też jest niezbędna, (szeroki język osłania dolna wargę) 

A na nos- okulary, 

Przyda się też parasol 

Na takie upały i skwary!  

Miłej zabawy dla wszystkich J 

 

Wtorek 16.06.2020 

Temat: Lody smakowita praca plastyczna na upalne dni.  

Potrzebne będą: 

§ płatki kosmetyczne, 
§ farby, 
§ woda, 
§ pipetki, 
§ kolorowy papier techniczny, 
§ brązowa pianka, 
§ nożyczki, 
§ brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji 



 
Przygotowanie naszych lodów to wieloetapowa praca. Najpierw trzeba zabarwić waciki, które 
będą naszymi kulkami lodów. Wystarczy odrobinę farby rozcieńczyć wodą, a następnie taką 
miksturą polewać waciki. Zabawa w wylewanie kolorowej wody pipetką bardzo spodobała 
się dzieciom. Tak przygotowane waciki trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to zrobić na słońcu, 
wystarczy wystawić na balkon na 2/3 godziny i gotowe. W międzyczasie można przygotować 
pozostałe elementy. Z pianki wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na kolorowe kartki. 
Potem nakładamy już tylko lody i dekorujemy według smaku :) 

 



 

 

Źródło: https://dzieciakiwdomu.pl/2015/07/lody-praca-plastyczna-na-upalne-dni.html 

Zabawa popołudniowa  

„Burza”- Zabawa ruchowa orientacyjno- porządkowa 

Rodzic rozkłada na podłodze szarfę bądź sznurek, to  będzie domek. Dziecko porusza się  po 
pokoju,  przy piosence „Pogoda”, na pauzę w muzyce szybko wraca do swojego domu. 
Zabawę powtarzamy 3-4 razy.  

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

Aktywność matematyczna   17.06.2020 

Temat: „Liczymy foremki do piasku” – przeliczanie liczebnikami głównymi. 

Przebieg: 

1. Zabawa wprowadzająca „Policz motyle”. 

    Rodzic prosi dziecko, aby przygotowało palce do liczenia. Siedzi przed  

    dzieckiem, pokazuje obrazek np. z dwoma motylami i mówi: 

    - Usiadły na kwiatku motyle. 

      Pokaż na palcach, ile? 

    Dziecko pokazuje dwa palce i mówi: 

    - Tyle. 



     

    Rodzic pokazuje następne obrazki (z jednym a następnie z trzema motylami),  

    a dziecko pokazuje palce, odwzorowując pokazane zbiory liczbowe. 

 

 

 

 

 

  

  

 

Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC. 

Link do obrazków: https://pl.depositphotos.com/vector-images/motyl.html 

2. Zabawa matematyczna „Liczymy foremki do piasku”. 

    Rodzic rozkłada przed dzieckiem 4 foremki do piasku lub można wykorzystać  

    zamieszczone poniżej obrazki. 

    Rodzic pyta dziecko jaki kształt mają foremki, jaki kolor. 

    Następnie mówi zadanie, a dziecko ilustruje je za pomocą foremek do piasku  

    lub obrazków: 

    - Ułóż 4 foremki. Policz je głośno. 

    - Zabierz 2 foremki. Ile foremek zostało?  Policz je. 

    - Ułóż 3 foremki. Policz je głośno.  

    - Dołóż jedną foremkę. Ile masz razem foremek? 

 



 

 

 

3. Zabawa ruchowa z foremką do piasku. 

   Dziecko porusza się po pokoju w rytm dowolnej muzyki trzymając foremkę  

   nad głową, potem przed sobą i za sobą. 

Zabawa popołudniowa 17.06.2020 

Zabawa z elementami kinezjologii edukacyjnej „Letnia pogoda”. 

Dziecko siedzi na dywanie i naśladuje ruchy rodzica. 

Rano trochę padało.   (dziecko przesuwa ręce z góry w dół, przebierając  

                                       palcami) 

Potem słońce zza  

chmury wyjrzało.    (dziecko rozsuwa ręce na boki) 

Wszystkich trochę ogrzało.     (rysuje oburącz kółeczka na policzkach) 



Nagle przyszła burza –  

błyskało się           (dziecko uderza ręką o rękę) 

i grzmiało.            (dziecko tupie) 

Znów trochę popadało.    (przesuwa ręce z góry na dół, przebierając palcami) 

Gdy słońce znów zaświeciło,      (rysuje oburącz jedno duże koło zaczynając od  

                                                       góry) 

cicho się zrobiło.       (dziecko kładzie palec na ustach) 

Źródło: Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę” wydawnictwa MAC.  

Czwartek aktywność muzyczna 18.06.20202 

Temat zajęć: Zabawy muzyczno-ruchowe z „Piosenką na kolorowe lato”. 

1. „Wszyscy się witamy, 
do zabawy zapraszamy”. 

2. Słuchanie piosenki. Podczas słuchania dziecko porusza rękoma, głową i tułowiem w 
dowolny sposób.  

 

Piosenka na kolorowe lato https://www.youtube.com/watch?v=l4iKGDoEwq0 
 
Słowa – Agnieszka Galica 
Muzyka – Tadeusz Pabisiak 
 
1. Przyszło do nas lato, kolorowe lato. 
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 
Będziemy po łące biegać na bosaka. 
Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać. 
 
Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 
Że będziemy się bawili całe lato. 
 



2. Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 
Będziemy motyle gonili po łąkach. 
Policzymy, ile kropek ma biedronka. 
 
Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 
Że będziemy się bawili całe lato. 

3.Krótka rozmowa na temat tekstu  

- O czym mowa w piosence? 

- O jakiej porze roku opowiada piosenka? 

- Jakie występowały zwierzęta? 

3. Zabawa muzyczno- ruchowa przy powyższej piosence. 

Dziecko wraz z rodzicem poruszają się naśladując motyle- rączki rozłożone na boki i machają 
rączkami. Przy drugiej zwrotce naśladują żabki- kucając w siadzie podpartym, przesuwają się 
do przodu żabimi skokami.  

3. Co to za odgłos? - zabawa słuchowa.  Rodzic włącza nagrania: 
 odgłosów letniego deszczyku,https://www.youtube.com/watch?v=P6xWozjd3ls 
 burzy,https://www.youtube.com/watch?v=d-FFl2LkL9o 
 śpiewu ptaków,https://www.youtube.com/watch?v=jtTeFZMHPOk 
szumu morza https://www.youtube.com/watch?v=E29TkWp8PGI 
Wspólnie z dzieckiem je nazywa. Następnie włącza w dowolnej kolejności, a dziecko 
rozpoznaje   samo dźwięki.  
Zabawa popołudniowa 
Zabawa z apaszką „Letnia pogoda”.  Dziecko spaceruje po pokoju, trzymając 
chustę w rękach. Na słowa wypowiedziane przez rodzica, zatrzymuje się i wykonuje 
odpowiednie ruchy: 
„Świeci gorące słońce” - unoszenie chusty nad głową 
„Wieje ciepły wiatr” - wachlują chustą koło twarzy 
„Pada ciepły deszczyk” - chowanie się pod chustą – parasolem. 
Miłej zabawy! 

 Piątek 19.06.2020 r. 

Temat zajęcia: „Gimnastyka dobra sprawa, dla nas wszystkich to zabawa!” – zestaw 

zabaw ruchowych prowadzony metodą V. Sherborne. 



 
Przebieg zajęcia: 

• „ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence. Dziecko naśladuje ruchem treść 

piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA  

 

Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność siebie                   

i poczucie bezpieczeństwa. 

1. Marsz po pokoju po obwodzie koła. Dziecko, w zależności od wydanego przez rodzica 

sygnału, maszeruje na całych stopach (klaśnięcie), na palcach (tupnięcie), na piętach 

(pstrykanie palcami). 

2. Siad skulny: dziecko kręci się dookoła własnej osi w jedną i w drugą stronę na pośladkach 

odpychając się rękami. 

3. Leżenie na brzuchu: dziecko obraca się dookoła osi w obie strony za pomocą rąk. 

4. Zabawa ze śpiewem: „Głowa – ramiona”. Dziecko pokazuje tę część ciała, która jest  

wymieniana w piosence. Z każdym powtórzeniem zwrotki tempo piosenki przyspiesza. 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE  

 

Ćwiczenia w parach z rodzicem. 

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z osobą ćwiczącą, opanowanie lęku 

i emocji. 

1. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie (przeciąganie się). 

3. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dotykanie się stopami, unoszenie nogi lekko w górę                    

i „jazda na rowerze” w rytmie - szybko - wolno. 

4. Siad skulny. Dziecko zwija się w kłębek, a rodzic usiłuje rozwiązać „paczkę”. 

5. Prowadzenie „ślepca”. Dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez rodzica po pokoju              

w różnych kierunkach. 



8. Pozycja stojąca. Rodzic stoi w rozkroku, dziecko przechodzi na czworakach pod 

„mostkiem” - pomiędzy nogami. 

9. Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez rodzica po 

podłodze w przód i w tył. 

10. „Taczki”. Rodzic łapie dziecko pod kolana i prowadzi do przodu. 

 

Ćwiczenia rozluźniające, relaksujące. 

Relaks – odpoczynek w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna”. 

Wykonywanie głębokich wdechów nosem oraz wydechów ustami. 

Muzyka relaksacyjna dla dzieci posiada wyjątkowy i niewytłumaczalny rytm. 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+relaksacyjna+dla+dzieci&docid=60799498

6115632978    

 

Zabawa popołudniowa 

Eksperyment – „Samorosnący balon”. 

 
Źródło: https://przedszkoleimielin.pl/doswiadczenia-i-eksperymenty/  

Miłego dnia J 



 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 


