
Kochane dzieci już niedługo przywitamy lato, to najpiękniejsza, wasza 

ulubiona pora roku. Zapraszam was do wspólnej zabawy w tym 

tygodniu. 

 

Temat: „Uroki lata” 

Termin realizacji 15.06-19.06.2020 



Zajęcia przyrodnicze „Przyszło lato, co ty na to?” 

CELE: 

 Rozpoznawanie cech charakterystycznych dla nowej pory roku 

 Poznanie daty rozpoczęcia lata (dzień i miesiąc) 

 Wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania 

wypowiedzi i wypowiadania się pełnym zdaniem 

Lato to bardzo piękna pora słońca i ciepła, bujnego kwitnienia i 

dojrzewania ukwieconych kolorowych łąk, lasów, śpiewu ptaków… 

 

Wysłuchanie wiersza E. Bełczewskiej „Za co lubimy lato” 

Za co lubimy lato? 

Za słońce, co jasno świeci, 

Za bawiące się na podwórku dzieci, 

Za leśne poziomki, maliny, jagody, 

Za spacery z rodzicami do parku, na lody, 

Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 

Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

A za co jeszcze lubimy lato? 

Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 

Za żabki kumkające koncerty wieczorne, 

Za kolorową tęczę co cudnie się mieni, 

Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 

I lato za to lubimy… 

Że daleko jeszcze do zimy. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania pomocnicze: 

 Za co lubimy lato? 

 Z czym ci się kojarzy lato? 

 Czy lubisz lato i dlaczego? 

Rozmowa na temat czasu, w którym zaczyna się kolejna pora roku – lato. 

Wspólne oglądanie kalendarza z rodzicami. Zaznaczenie (otoczenie kółkiem) 

daty rozpoczęcia lata.  

 

 



 

 

Zajęcia plastyczne „Lato” 

CELE: 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Kształtowanie umiejętności malowania farbami na określony temat 

 

Wysłuchanie utworu Antonio Vivaldiego „Lato”, które będzie inspiracją do 

wykonania pracy plastycznej: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE 

Zadaniem dziecka jest namalowanie pejzażu letniego farbami plakatowymi lub 

akwarelowymi. Zachęcam do mieszania kolorów. Po skończeniu pracy 

opowiedz rodzicowi co przedstawia twój obraz.  

Inspiracją do wykonania pracy mogą być również obrazy malarzy o lecie. Miłej 

zabawy!  

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


 

 

 



 

 



Zabawa „Prawda czy fałsz?” 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 określanie zmian zachodzących w przyrodzie 

 

Zadaniem dziecka jest określenie prawdziwości zdań. Jeżeli dziecko zgadza się 

z przeczytaną przez rodzica treścią - wstaje; jeśli nie – siedzi. 

 

Przykładowe zdania: 

 Latem świeci słońce. 

 Zimą opalamy się na plaży.  

 Latem kąpiemy się w morzu. 

 Wakacje zaczynają się jesienią. 

 Latem malujemy pisanki. 

 

Zapraszam do wysłuchania piosenki „Kocham lato” 

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

 

Zabawa przy piosence – dziecko próbuje śpiewać piosenkę wystukując rytm w 

dowolny sposób. 

 

Wiosna wcale się nie spieszy  

I wciąż zimne są poranki  

Lecz mnie sama myśl już cieszy,  

 Że do piwnic schowaliśmy sanki  

Ref: Kocham latem być na plaży,  

Kocham, gdy mnie słonko praży 

Kocham morze, kocham fale  

Mogę tam przebywać stale.  

Chcę już włożyć krótkie spodnie  

Chcę jeść lody po kolacji  

Chcę znów z dziećmi grać w dwa ognie 

 Chcę już bardzo cieszyć się z wakacji 

 

 

 

 

 

 

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


Zabawa dydaktyczna „Jak zmienia się krajobraz latem?” 

CELE: 

 Utrwalenie wiadomości na temat pór roku 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Dziecko przez okno obserwuje krajobraz i wymienia cechy charakterystyczne 

pogody. Obserwuje jak zmienia się przyroda i pogoda w najbliższym otoczeniu. 

Podaje przykłady. Układa zdania i dzieli je na wyrazy.  

 

 
 

Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pani Lato” 

CELE: 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 Rozwijanie fantazji i kreatywności 

 Ukazywanie ruchem treści związanych z latem 

 

Dziecko wymyśla dowolny ruch, gest i pokazuje: np. Rosną kwiaty na łące. 

Promienie słońca świecą mocniej. Ptaki wesoło ćwierkają itp. 

 

 

 

 



Praca plastyczna „Ślimak” 

CELE: 

 Rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej 

 Rozwijanie motoryki małej 

 Rozwijanie koordynacji wzrokowej 

 Kształtowanie umiejętności lepienia z masy papierowej 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu z instrukcją robienia masy papierowej. 

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

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie ślimaka z masy papierowej. 

 

Poniżej znajdują się inne sposoby wykonania pracy.  

 

 

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


 

 

 
 
 

 



Zabawa matematyczna „Różne wielkości” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia 

 Kształtowanie umiejętności szacowania wielkości 

 Rozwijanie umiejętności porównywania przedmiotów 

 Rozwijanie intuicji matematycznej 

 

Dziecko wycina figury geometryczne (szablony poniżej). Zadaniem dziecka jest 

nakładanie na siebie identycznych figur operując pojęciami „większy”, 

„mniejszy”, „najmniejszy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia plastyczno-techniczne „Letni wianek” 

CELE: 

 Rozwijanie zdolności matematycznych  

 Rozwijanie zdolności manualnych 

 Ćwiczenie małej motoryki 

 Kształtowanie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów 

 Kształtowanie umiejętności wykonywania zadań według instrukcji 

 

Zadaniem dziecka jest wykonanie wianka z dostępnych materiałów 

plastycznych (blok techniczny, papier kolorowy, krepina, bibuła, klej, nożyczki) 

według następującej instrukcji. Dziecko wybiera jeden z dwóch sposobów.  

 

Sposób wykonania numer 1: 

Wycinanie kształtów kwiatów z kolorowego papieru, naklejanie ich na zielony 

pasek bloku technicznego i tworzenie obręczy z paska.  

 

Sposób wykonania numer 2: 

Formowanie kwiatów z bibuły, krepiny, zawiązywanie ich sznurkiem lub 

miękkim drucikiem i łączenie ich w formie wianka (zaplatanie).  

 

A może masz inny pomysł? Możesz go również wykorzystać.  

 

 
 

 

 



 

 

 



Zabawa dydaktyczna „Co ukryło się w literach” 

CELE: 

 Rozwijanie analizy i syntezy wyrazów 

 Kształtowanie umiejętności czytania globalnego 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Zadania dla dziecka: 

 Wytnij kartoniki z literami (materiał poniżej) 

 Podziel wyraz „lato” oraz „wiosna” na sylaby i głoski 

 Podaj wyrazy, które kojarzą ci się z tymi dwoma porami roku 

 Przyjrzyj się obrazkom i powiedz jakie pory roku przedstawiają (materiał 

poniżej) 

 

L A T O 
 

 

W I O S N A 
 

 



 
 

Wysłuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Tato, czy już lato?” 

CELE: 

 Wdrażanie do słuchania poezji 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie umiejętności budowania zdań 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Powiedz, proszę! Powiedz tato 

po czym można poznać 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 letnich ulewach; 

Po słowiku, co wieczorami 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! 

 



Rozmowa na temat utworu. Pytanie pomocnicze. 

 Powiedz po czym można poznać lato? 

 

Wysłuchanie piosenki „4 pory roku”  

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw 

 

Kolorowanie obrazka przedstawiającego lato. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=69B_ZJ37PYw


Zapraszam was do wspólnej zabawy z rodzicami „Malujemy lato” 

CELE: 

 Rozwijanie wrażliwości dotykowej 

 Pobudzanie wyobraźni 

 Rozwijanie małej motoryki  

 

Rodzic masuje dziecko po plecach wykonując odpowiednie ruchy palcami i 

wypowiadając krótki wierszyk, a potem następuje zamiana. Rodzic siada za 

dzieckiem i wykonuje ruchy określone w wierszyku: 

- Świeci słońce (wykonywanie rozwartymi dłońmi ruchów kolistych na środku 

pleców) 

- pada deszcz (dotykanie opuszkami palców w różnych miejscach) 

- kap, kap, kap (uderzanie zaciśniętymi piąstkami w różne miejsca pleców) 

- A my latem wyruszamy zwiedzać świat (energiczne przesuwanie rozwartych 

dłoni od lewej do prawej strony) 

- Policzymy drzewa w lesie (dotykanie pleców kolejno wszystkimi palcami lewej 

i prawej dłoni) 

- i kwiaty na łące (rysowanie konturu kwiatów na plecach) 

- Powitamy księżyc (masujemy plecy rozwartymi dłońmi) 

- i kochane słońce (wykonanie szybkiego, okrężnego ruchu całą dłonią) 

- Pobiegniemy wąską dróżką (stukanie na przemian opuszkami palców rąk) 

- górskim szlakiem (rysowanie dwóch równoległych linii) 

- Wszystkich zapraszamy (delikatne szczypanie pleców) 

 

Zajęcia plastyczno-techniczne „Barwne motyle” 

CELE: 

 Pobudzanie procesów myślowych poprzez rozwiązywanie zagadki 

 Wzbudzanie chęci do kreatywnego działania 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 

Rozwiązanie zagadki. 

Delikatnie barwnymi skrzydełkami wymachuje. 

Fruwa, gdy jest słońce, na kwiatkach przesiaduje. (motyl) 

 



 
 

 

Praca plastyczna „Motyl” 

CELE: 

 Rozwijanie wyobraźni i pomysłowości 

 Rozwijanie kreatywności  

 Rozwijanie małej motoryki 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 

Wykonanie motyla z materiałów plastycznych: rolka po papierze toaletowym, 

papier kolorowy, bibuła, klej, nożyczki, flamastry itp. 

Zadaniem dziecka jest obklejenie tułowia motyla papierem kolorowym. Do rolki 

należy przymocować skrzydełka wykonane z papieru kolorowego. Następnie 

motyla należy ozdobić według własnego pomysłu np. posypując brokatem, lub 

ozdabiając cekinami.  

 



 
 

 

 

 

 



Zabawa konstrukcyjna „Domki z patyczków” 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności matematycznych 

 Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Usprawnianie percepcji wzrokowej 

 

Do zabawy potrzebne będą patyczki po lodach. Zadaniem dziecka jest ułożenie 

różnych domów według własnego pomysłu z patyczków. Można również 

naklejać patyczki na karton i układać konstrukcje. 

 

Propozycje wykonania pracy: 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia przyrodnicze „Jaka będzie dzisiaj pogoda?” 

CELE: 

 Rozpoznawanie pogody i warunków atmosferycznych 

charakterystycznych dla lata 

 Rozwijanie mowy poprzez stwarzanie okazji do swobodnego 

wypowiadania się 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami 

 

Zadaniem dziecka jest wycięcie ilustracji, wybranie dowolnej ilustracji oraz 

opowiedzenie co ona przedstawia. 

  

 
 



Wysłuchanie piosenki „Pogoda”  

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

 

Zabawa słowna „Dokończ zdanie” 

 

Lubię lato ponieważ… 

  

Zadaniem dziecka jest dokończenie rozpoczętego przez rodzica zdania. 

Proponuję ułożenie czterech dowolnych zdań oraz policzenie przez dziecko 

ilości wyrazów w zdaniu.  

 

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


Rysuj po śladzie i pokoloruj. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Wysłuchanie opowiadania „Pogoda” Bożeny Formy 

CELE: 

 Rozwijanie mowy i myślenia 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 

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 mart 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. 

- 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. Był spacer nad jezioro, przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. 

Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż trochę zmęczone. 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. Pytania pomocnicze. 

 Gdzie wybrał się Adaś? 

 Dlaczego chłopiec był zmartwiony? 

 Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? 

 Jaka pogoda była na wycieczce? Wskaż odpowiedni obrazek. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniższa mapa ukazuje jaka jest pogoda w poszczególnych regionach 

Polski. Jak myślisz gdzie jest najcieplej? 

 
 

 

 

Zabawa ruchowa z instrumentami „Pogoda zmienną jest” 

CELE: 

 Rozwijanie inwencji twórczej poprzez improwizacje muzyczne 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 

Rodzic pokazuje dziecku ilustracje instrumentów muzycznych (materiał 

poniżej). Następnie zasłania je a zadaniem dziecka jest wylosowanie obrazka i 

naśladowanie ruchem tego instrumentu. Każdy instrument ma 

przyporządkowany ruch np.: 

Trójkąt – świeci słońce, dziecko spaceruje po pokoju w dowolnych kierunkach 

Grzechotka – pada deszcz, dziecko skacze naprzemiennie po pokoju i co 

pewien czas przykuca 

Tamburyno – wieje wiatr, dziecko stoi w miejscu i macha rękoma 

 

 



 



 
 

Rozwiązanie zagadki „Burza” 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Doskonalenie pamięci 

 Rozwijanie wyobraźni słuchowej 

 Wzbogacenie słownictwa 

 

Kiedy błyska, gdy ulewa, 

wicher wieje, łamie drzewa. 

Znak, że idzie duża, 

groźna, straszna … (burza) 

 

Nadciągnęły ciężkie chmury, 

zasłoniły słońce złote. 

Wiatr się zerwał, porwał liście, 

słychać już, co będzie potem. (burza) 

 

 

 



 
 

Rozmowa z dzieckiem „Jak zachować się podczas burzy?” 

Rodzic przedstawia dziecku obrazki (materiał poniżej) pokazujące różne 

zachowania podczas burzy. Wspólnie z dzieckiem ustalają co należy, a czego 

nie należy robić podczas burzy. 

 

 



 
 



Praca plastyczna „Burza” 

Zadaniem dziecka jest namalowanie farbami lub kredkami burzy według 

własnego pomysłu. 

 
 

 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa „Burza na morzu” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Rozwijanie aktywności w zabawie 

 Utrwalenie pojęć lewa, prawa 

 

Dziecko jest marynarzem i siada na krześle za rodzicem. Rodzic wydaje 

polecenia, które dziecko wykonuje np.  

- spokój na morzu (dziecko siedzi na krześle, nie rusza się) 

- na lewą burtę (dziecko pochyla się w lewą stronę) 

- na prawą burtę (dziecko pochyla się w prawą stronę) 

- burza na morzu (rodzic zmienia się miejscem z dzieckiem) 

 

Rozmowa z dzieckiem „Kiedy powstaje tęcza?” 

CELE: 

 Zapoznanie dziecka ze sposobem tworzenia się tęczy 

 Kształtowanie umiejętności malowania farbami 

 Rozwijanie małej motoryki 

 

 
 

Ciekawostki dotyczące tęczy: 

Tęcza powstaje w trakcie deszczu, lub zaraz po nim, kiedy świeci słońce. 

Promienie słoneczne napotykają na krople deszczu, lub krople unoszące się nad 



zbiornikami wodnymi. Wtedy następuje zjawisko rozszczepienia światła 

słonecznego i widzimy wielobarwną tęczę. 

 

Praca plastyczna „Tęcza” 

Dziecko koloruje szablon tęczy za pomocą pasteli lub farb plakatowych. Poniżej 

znajdują się również inne przykłady wykonania tej pracy. Powodzenia!  

 



 
 



 
 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza Marii Konopnickiej „Tęcza” 

CELE: 

 Poznanie zjawisk atmosferycznych występujących latem – tęcza 

 Budowanie poprawnych wypowiedzi  

 Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

 

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 pełnej róży. 

Pożyczyło sobie farby 

Od kwiatków z ogroda; 

Malowało tęczę na znak, 

Że będzie pogoda! 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania pomocnicze. 

 Gdzie została namalowana tęcza? 

 Kto stworzył tęczę? 

 Kiedy powstaje tęcza? 

 Od jakich roślin pożyczyło słoneczko farb? 

 Czego oznaką jest tęcza? 

 

Wysłuchanie piosenki pt. „Tęcza” 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

Dziecko słuchając piosenki wystukuje rytm na dowolnym instrumencie 

dostępnym w domu. 

 

Dziecko dzieli podane wyrazy na sylaby z jednoczesnym wyklaskiwaniem: 

tęcza, słońce, burza, deszcz, chmura, trawa, zachmurzenie, grad, wiatr. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


Ćwiczenia poranne 

CELE: 

 Wzmacnianie mięśni nóg 

 Wzmacnianie mięśni brzucha i pośladków 

 pobudzanie układu mięśniowego 

 zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Przebieg zajęcia: 

Zabawa ożywiająca „Figurki”  

Dziecko biega po pokoju, gdy gra muzyka. Gdy muzyka ucichnie dziecko staje 

nieruchomo. Zabawę powtarzamy cztery razy.  

 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha i pośladków 

- Przeskoki przez piłkę, obunóż, przodem i tyłem.  

- W lekkim rozkroku skłony tułowia w przód i toczenie piłki z ręki prawej do 

lewej 

- Czworakowanie i popychanie piłki głową 

- W siadzie skrzyżnym – popychanie piłki wokół własnego ciała  

- W leżeniu na plecach – trzymanie piłki w dłoniach i przekładanie jej za głową 

 

Ćwiczenia gimnastyczne 

CELE: 

 doskonalenie rzutów i chwytów z użyciem woreczka 

 rozwijanie sprawności ruchowej 

 usprawnianie małej i dużej motoryki 

 

Propozycje ćwiczeń: 

Ćwiczenia dużych grup mięśniowych: 

- stanie: podrzucanie i łapanie woreczka 

- siad skrzyżny: woreczek w jednej ręce, skręt tułowia w lewo, odłożenie 

woreczka z tyłu za plecami; skręt tułowia w prawo – zabranie woreczka z 

podłogi 

- leżenie tyłem, woreczek między stopami, przenoszenie za głową, próba 

dotknięcia podłogi i powrót 

Ćwiczenie równowagi: 



- przejście po rozłożonej wstążce (postawa wyprostowana), w każdej 

wyprostowanej ręce woreczek; rzut woreczkiem z prawej do lewej ręki 

Ćwiczenie wzmacniające mięśnie nóg: 

- skoki obunóż z miejsca jak najdalej 

Ćwiczenie utrzymania prawidłowej postawy: 

- przejście po ułożonym torze  

- marsz po okręgu, wspięcie na palcach – wdech nosem, opad na pięty – długi 

wydech ustami 

Poniżej znajduje się również link z innymi propozycjami ćwiczeń: 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 

 

Zajęcia umuzykalniające nauka piosenki „Po łące biega lato” 

CELE: 

 kształtowanie umiejętności śpiewania 

 rozwijanie muzykalności 

 utrwalenie wiadomości o lecie 

 rozbudzanie wyobraźni 

 

Wysłuchanie piosenki pt. ”Po łące biega lato”. Rozmowa na temat piosenki 

(przykładowe pytania). Wykonanie dowolnego rysunku o tematyce „lato” 

podczas słuchania piosenki. 

 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHuBtd9rZ6A 

 

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 kwiatach też się zna. 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8
https://www.youtube.com/watch?v=aHuBtd9rZ6A


Uśmiecha się wesoło 

I w berka z wiatrem gra! 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

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… 

 

Przykładowe pytania: 

 Co robi lato na łące? 

 W co gra lato z wiatrem? 

 Co robi lato, gdy jest zmęczone? 

 

Zajęcia przyrodnicze „Letnie owoce i warzywa” 

CELE: 

 Zdobycie informacji na temat owoców i warzyw, które rosną latem 

 Utrwalenie wiedzy na temat warunków potrzebnych do prawidłowego 

rozwoju roślin 

 Pobudzanie procesów myślowych 

 

Zabawa „Co rośnie latem?” 

Rodzic rozkłada na dywanie ilustracje warzyw i owoców. Zadaniem dziecka jest 

wybranie tych owoców i warzyw, które rosną w Polsce latem. Np. maliny, 

truskawki, pomidory, agrest, borówki, porzeczki, marchew, wiśnie itp. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



Układanie zbiorów „Takie same i inne” 

Rodzic rozkłada na podłodze dwa wycięte koła z papieru. Zadaniem dziecka jest 

wycięcie obrazków (materiał poniżej) i ułożenie zgodnie z poleceniami rodzica. 

 Ułóż w jednym kółku owoce, a w drugim warzywa.  

 Ułóż w jednym kółku małe, w drugim duże owoce i warzywa.  

 Ułóż w jednym kółku słodkie, a w drugim kwaśne owoce i warzywa. 

 Ułóż w jednym kółku czerwone, a w drugim zielone owoce i warzywa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania procesów poznawczych 

Grupa IIIB 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Kształtowanie umiejętności liczenia 

 Rozwijanie umiejętności skupienia uwagi  

 

Zabawa „Słyszę i liczę” 

Dziecko zamyka oczy i liczy w pamięci wrzucane przez rodzica 

guziki do kubeczka. Podaje głośno ich liczbę. Następnie wyjmuje 

guziki z kubeczka i sprawdza, czy się nie pomyliło. Można również 

posegregować guziki na małe i duże. 

 

Praca z obrazkiem „Lato” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności opowiadania 

 Rozwijanie umiejętności budowania zdań 

 Doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby 

 

Zadaniem dziecka jest odpowiedź na następujące pytanie: Co widzisz 

na obrazku? Jaka pora roku występuje na obrazku? Co robią dzieci?  

 

Podział na sylaby wyrazów związanych z obrazkiem: lato, dzieci, 

plaża, piasek, łopatka, latawiec itp.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narysuj tyle kulek lodów, ile wskazuje liczba poniżej. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj zgodnie z kodem. 

 
 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazki i dorysuj brakujące elementy.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania funkcji sensomotorycznych 

Grupa IIIB 

CELE: 

 Rozwijanie wyobraźni 

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 Rozwijanie zmysłu dotyku 

 

Zabawy z piaskiem 

Rodzic przygotowuje miskę do której wsypuje piasek. Dziecko 

zanurza rączki w piasku, bawi się piaskiem, dotyka go, ugniata, 

przesypuje z ręki do ręki, masuje piaskiem dłonie. Robi babki z 

piasku, które może ozdobić kamykami, muszelkami lub listkami. 

Można zamiast piasku wykorzystać ryż i bawić się w podobny sposób. 

Ryż można również rozsypać na przezroczystej folii i palcem rysować 

różne kształty – litery, cyfry itp.  

 

Zabawa „Sznurek parzy” 

CELE: 

 Usprawnianie zmysłu równowagi 

 Podnoszenie wiary we własne siły i możliwości 

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Do zabawy potrzebny będzie długi sznurek. Rodzic układa ze sznurka 

dowolny tor. Zadaniem dziecka jest przejście stopa za stopą po 

wyznaczonym torze.  

 

Zabawa sensoryczna „Świnka” 

CELE: 

 Rozwijanie wrażliwości dotykowej 

 Kształtowanie logicznego myślenia 

 Zmniejszanie nadwrażliwości dotykowej 

 



Rodzic mówi wierszyk. Dziecko w trakcie wierszyka wykonuje 

zadania: 

- Uwielbiała zimną wodę (dziecko wkłada ręce do miski z zimną 

wodą) 

- łakocie (dziecko wkłada ręce do miski z płatkami kukurydzianymi) 

- zabawy w błocie (dziecko wkłada ręce do miski wypełnionej wodą z 

kakao) 

 

Link do ćwiczenia poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=jmiH3WRYtvE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jmiH3WRYtvE

