DRODZY RODZICE, KOCHANE DZIECI
To już przedostatni tydzień zdalnego nauczania przed wakacjami. W tym tygodniu rozmawiać
będziemy o pięknej porze roku, jaką jest lato.
Życzymy miłej, kreatywnej zabawy. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form
aktywności i dzielenia się z nami swoimi sukcesami. Pozdrawiamy: p. Jadzia i p. Róża.
TERMIN REALIZACJI: 15.06.2020 – 19.06.2020
LICZBA GODZIN PPWP: 25
CEL OGÓLNY: Wspieranie całościowego rozwoju dziecka poprzez obserwowanie zmian w przyrodzie
zachodzących latem.

PONIEDZIAŁEK – 15.06.2020
1. Szukamy lata – oglądanie książek i wskazywanie ilustracji kojarzących się z latem.
2. Czy lato słychać? – słuchanie fragmentu „Lato” – A. Vivaldi i swobodne wypowiedzi
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE
3. Letni spacer - opowieść ruchowa
Jest słoneczny, letni dzień (ręce uniesione w górę, palce rąk rozszerzone, jak promienie słoneczne).
Idziemy leśną drogą (marsz w miejscu).
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę)
Widzimy, uciekającego zająca (podskoki obunóż w miejscu),
a na leśnej polanie czerwienią się poziomki i maliny (naśladowanie zbierania leśnych owoców).
Idziemy dalej i wchodzimy na łąkę (marsz w miejscu).
Rozglądamy się (patrzymy, jak przez lornetkę).
Zbieramy kwiaty (kucanie i układanie bukietu z kwiatów).
Z leśnymi owocami i bukietami pachnących kwiatów wracamy do domu (marsz w miejscu).
4. Trawa – ćwiczenia oddechowe.
Szeroki (8-10 cm) pasek zielonej kartki, którą dziecko nacina jak trawę i dmucha na nią. Kartki – trawki
będą potrzebne do kolejnej zabawy.
5. Ile kwiatów zakwitło? – zabawa dydaktyczna.
Dziecko ma, przygotowaną trawę i wycięte kwiaty. R. prosi, aby dziecko położyło na swojej trawce jeden
kwiatek, a następnie dołożyło jeszcze jeden. Dziecko liczy, ile kwiatków jest razem i tak kolejno dokłada
dziecko po jednym kwiatku, do 6. Jeśli dziecko jest zainteresowane, można doliczać więcej.
6. Poznanie letnich kwiatów; maki, chabry, rumianki na podstawie ilustracji. Omówienie wyglądu
roślin.
Malowanie wybranych kwiatów farbami. Zwrócenie uwagi na odpowiedni kolor.
maki: https://pokoloruj.com.pl/kolorowanka/maki.html
chaber - bławatek: https://pokoloruj.com.pl/kolorowanka/blawatek.html
rumianki: https://www.kolorowe-obrazki.pl/kolorowanki-rumianek/
koniczyna: https://www.jakoloruje.pl/koniczyna.htm
jaskry: https://pokoloruj.com.pl/kolorowanka/jaskier-ostry.html

7. Lato na opak – zabawa słowna kształcąca uwagę, pamięć, myślenie, poczucie humoru; rozwijanie
umiejętności przekształcania. R. czyta wiersz „Lato” w wersji prawidłowej, a następnie zmienionej. Dziecko
stara się wskazać, które słowa zostały zmienione, użyte nieprawidłowo.
Wersja oryginalna:
Lato wesołe, lato gorące,
Lato kolorowe, kwiatami pachnące.
Morze, jeziora i lasy też,
Wybieraj to co chcesz.
Tam muszelki, a tu ryby,
Tam żaglówki, a tu grzyby.
A gdy zechcesz, poznasz też
lato owocowe: truskawkowe i wiśniowe,
malinowo – poziomkowe
Wersja zmieniona:
Lato smutne, lato zimne,
Lato szare, parasolami pachnące.
Oceany, jeziora i lasy też,
Wybieraj to co chcesz.
Tam muszelki, a tu ryby,
Tam żaglówki, a tu grzyby.
A gdy zechcesz, poznasz też
lato owocowe: ogórkowe i marchewkowe,
pietruszkowo – fasolowe
8. Gdzie jest lato? - obserwacja, szukanie cech lata w najbliższej okolicy.
Spacer na pobliską łąkę, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zbieranie rumianków, chabrów,
maków.
9. Karty pracy dla chętnych do wyboru.
Lato: Szlaczki (10 kart pracy)
https://eduzabawy.com/karty_pracy/lato/

WTOREK - 16.06.2020
1. „Kolorowe wzory” – układanie wzorów z mozaiki geometrycznej (mogą być wycięte figury z
kolorowego papieru). Nazywanie własnych wytworów.
2. Zabawy paluszkowe z wierszem: Idą krasnoludki
Idą, idą, idą, idą,
Idą sobie krasnoludki:
Dorosły kroczy palcem wskazującym i środkowym po przedramieniu ręki dziecka.
Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty,
A na końcu ten malutki.
Dotyka palcem wskazującym kolejnych palców dłoni dziecka, zaczynając od kciuka.
Dokąd idą? Do łóżeczka,
Bo tam czeka już bajeczka.
Chwyta dłoń dziecka i umieszcza ją we wnętrzu swojej dłoni.
3. Lubię lato - słowna zabawa dydaktyczna typu: „dokończ zdanie”
Dziecko dopowiada treść zdania: Lubię lato, bo ... (ponieważ..., gdyż...)
4. Tajemnicze lato – collage. Z kolorowej makulatury (lub kolorowego papieru) dziecko wyrywa chmury,
trawę, korony drzew i przykleja na kartkę. Pracę uzupełnia dorysowując elementy kredkami świecowymi
i pokrywając kartkę farbą akwarelową lub rozwodnioną farbą plakatową.

5. Skacze kostka, skaczę ja - zabawa ruchowa z kostką.
R. lub dziecko rzuca kostką z oczkami (lub cyframi, jeśli dziecko je rozpoznaje). Wyrzucona liczba oczek
wskazuje, ile razy należy powtórzyć ćwiczenie, gest, ruch np.: podskoki obunóż, podskoki jednonóż,
przeskoki z nogi na nogę, obrót wokół własnej osi, skok w przód, skok do tyłu.

6. Kubuś i Przyjaciele: Lato - bajka dla dzieci (audiobook)
https://www.youtube.com/watch?v=h0lDt0Zxt-Q
7. Zabawy na świeżym powietrzu: puszczanie baniek mydlanych w ogródku lub parku.
„Rzuć piłkę jak najdalej” – zabawa z elementem rzutu.

8. Karty pracy do wyboru dla chętnych:
Lato: Dopasuj cienie (10 kart pracy do wyboru)
https://eduzabawy.com/karty_pracy/dopasuj_cienie/lato/
Dokończ rysować i kolorować latawiec - policz, ile kokardek znajduje się na jego ogonie.

ŚRODA - 17.06.2020
1. „Słuchamy bębenka” – zabawa bieżna.
Dziecko biega w tempie podawanym na bębenku. Na mocne uderzenie w instrument zatrzymuje się,
klaszcze w ręce, licząc do 4 i biega dalej.
2. „Tęczowe lato” – słuchanie wiersza Agnieszki Frączek.
Polskie lato, głową ręczę,
przypomina trochę tęczę.
Bo...
...bo zielone jest jak liście
i jak trawa, oczywiście,
bo czerwone jest jak maki
i porzeczek pełne krzaki,
bo błękitne jest jak niebo
nad Łańcutem, Łomżą, Łebą,
bo żółciutkie jest jak słońce
i dojrzałych zbóż tysiące.
Polskie lato, głową ręczę,
bardzo przypomina tęczę!
Wyjaśnienie zwrotu głową ręczę. R. wyjaśnia także, że Łańcut, Łomż, Łeba to nazwy miast.
Rozmowa kierowana pytaniami R.:
– O jakiej porze roku jest mowa w wierszu?
– Jakie kolory wymienione są w wierszu?
– Co jest koloru zielonego / czerwonego / błękitnego / żółtego?
– Co jeszcze związanego z latem może być koloru zielonego / czerwonego / błękitnego / żółtego?
– Z czym ci się kojarzy lato?
3. Zabawa dydaktyczna „Kolorowa paleta”.
Dziecko rozwiązuje zagadki i uzupełnia kontury palety odpowiednimi kolorami.
Słonecznik swą nazwę zawdzięcza słońcu.
Powiedzcie, jaki kolor je łączy? - Żółty
Liście są takie i trawa też.
Jaki to kolor? Pewnie już wiesz.- Zielony
Marchewka zawsze ten kolor kryje,
Ale też takie bywają dynie. - Pomarańczowy
Tego koloru szukajcie w makach
lub w muchomorze, co rośnie w krzakach. - Czerwony
Jakim kolorem pytam wszystkich
Maluje się fiołki lub śliwki. - Filetowy
W jakim kolorze borowik – elegant
na swoją głowę kapelusz przywdziewa. - Brązowy
Gdy spojrzysz w górę na niebo
lub chabry zobaczysz w życie,
już będziesz wiedział na pewno
o jakim kolorze myślę. - Niebieski

5. Ćwiczenia językowe: Czerwony jak… Niebieski jak…, kończenie zdań przez dziecko.
6. „Obrazki” – tworzenie w ogrodzie dowolnych kompozycji z materiału przyrodniczego. R. rysuje
kolorową kredą lub formuje ze sznurka koło lub inny kształt, a dziecko wypełnia je wzorami ułożonymi z
patyków, kamyków, listków, koniczyny, polnych kwiatów itp. materiałów.

CZWARTEK - 18.06.2020
1. „Truskawki pełne witamin” – zachęcanie dzieci do spożywania sezonowych owoców, mycie owoców
przed spożyciem. Słuchanie wiersza.
Truskawka - Dorota Strzemińska-Więckowiak
Przyjrzyj się dobrze truskawce,
Która rośnie na rabatce.
Jest czerwona i dojrzała,
W pestkach jest maleńkich cała.
Ma poziomkę w swej rodzinie,
I ze smaku w świecie słynie.
Latem są truskawek zbiory –
Możesz robić z nich przetwory –
Soki, konfitury, dżemy,
Delikatne musy, kremy.
Myj owoce, zanim zjesz,
I się zdrowiem swoim ciesz.
W smaku swoim są wprost wyśmienite –
Oczywiście, te umyte.
R. pyta: Czego dowiedziałeś się o truskawce?. Prezentuje pojemnik ze świeżymi truskawkami (wymytymi),
a także przetwory: dżem truskawkowy, sok truskawkowy. Zachęca dziecko do spożywania owoców
sezonowych ze względu na ich walory smakowe i zdrowotne. Wspólna degustacja.
2. Owoce lata – lepienie z plasteliny, modeliny, masy solnej lub innej masy plastycznej.

3. Letnie zabawy – zajęcia muzyczno – ruchowe.
Nauka piosenki „Razem z latem” – ilustrowanie tekstu ruchem, wystukiwanie rytmu.
https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw
Razem z latem
1. Chodzi złote lato
w kapeluszu z kwiatów.
W rękach ma latawiec,
biega z nim po trawie.
Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.
2. Czasem dla ochłody
lato zjada lody.
Zjada je powoli,
gardło go nie boli.
Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja,
Hopsa, hopsasa, razem z latem ja.

Rozmowa kierowana pytaniami R.:
– O czym była piosenka?
– Z czego był zrobiony kapelusz?
– Co ma lato w rękach?
– Gdzie biega lato?
– Co zjada lato dla ochłody?
4. Ćwiczenie rytmiczne do piosenki.
Dziecko wystukuje rytm piosenki na woreczkach, np. z grochem. Najpierw rytmicznie uderza palcami,
potem całą dłonią, a na końcu pięścią.
5. Ćwiczenia z butelką – My 3 na sportowo!My3- TV dla Dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
6. „Przeskocz przez linię” – zabawa w ogrodzie z elementem podskoku.
R. pokazuje dziecku, jak należy amortyzować skok – stopy na palcach, ugięte kolana.
7. Karty pracy dla chętnych.
Rysuj po śladzie i pokoloruj obrazek

Lato: Wypełnij kolorem (10 kart pracy do wyboru))
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/lato/

Wyklejanka plasteliną.

PIĄTEK - 19.06.2020
1. Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Filmik przedstawia jak w łatwy, prosty i ciekawy sposób można wykonywać ćwiczenia.
https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Mz1gMfu4
Zabawa Przyleciała pszczoła
https://www.youtube.com/watch?v=ZmUWz8b1KKM
2. „Zjawiska atmosferyczne” – rozwijanie i uwrażliwianie słuchu fizycznego poprzez rozwiązywanie
zagadek słuchowych.
http://chomikuj.pl/Vivie/Odg*c5*82osy+natury/Odg*c5*82osy+zjawisk+atmosferycznych,1580486
903.mp3(audio)
3. Margolcia i Miś zapraszają dziś. Boimy się burzy film youtube
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,boimy-sie-burzy,32989845
4. „Letnie słońce” – zabawy matematyczne.
„Pranie Julka” – słuchanie wiersza Ewy Stadtmüller.
Jeż Julek:
Drogie słonko, wieszam pranie,
proszę o solidne grzanie!
Niechaj wietrzyk dla zabawy
raz w nogawki, raz w rękawy
dmuchnie mocno ciepłym dmuchem,
aby wszystko było suche.
Słonko:
Zaraz spełnię twe marzenie,
już wysyłam swe promienie.
Chłodne chmurki, uciekajcie,
ziemi mi nie zasłaniajcie!
Gdy się z wiatrem przyłożymy,
pranie migiem wysuszymy.
Rozmowa kierowana pytaniami R.:
– Z kim rozmawiał jeż Julek?
– O co Julek prosił słonko?
– Kto wraz ze słonkiem osuszył pranie?
R. opowiada dziecku, że dzięki słońcu wszystko, co mokre, szybko wysycha, i proponuje zabawę w
wieszanie prania. (sznur do wieszania prania) garderoba dziecka, np. skarpetki, koszulki lub wycięte z
papieru elementy)
Dziecko wiesza ubrania naprzemiennie – koszulki (k) i spodenki (s) wiesza: k s k s k s;
R. może rozpocząć wieszanie prania, wieszając po 2 lub 3 elementy, a dziecko ma dostrzec regularność i ją
kontynuować. Potem dziecko prezentuje swój sznur z praniem i wyjaśnia, na czym polega regularność;
odczytuje ją, nazywając kolejne elementy na sznurze.
Liczenie ubrań na sznurze i udzielanie odpowiedzi na pytania: Ile spodenek / koszulek powiesiłeś?
5. Zestaw ćwiczeń ruchowych. Rozwijanie motoryki dużej.
„Co robi lato?’ – zabawa orientacyjno-porządkowa.
R. podaje rytm na bębenku i pyta: Co robi lato?. Dz. słucha bębenka i reaguje odpowiednio ruchem:
maszeruje, podskakuje i biega.
„Gdzie jest słońce?” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych.

Dz. siedzi w siadzie skrzyżnym, ręce ma uniesione nad głową. Na hasło: Gdzie jest słońce? – wykonuje
skręty tułowia w prawo i w lewo, zaglądając przez jedno, potem przez drugie ramię.
„Kotek wygrzewa się na słońcu” – zabawa z czworakowaniem.
Dz. - kotek chodzi na czworakach. Na znak R. zatrzymuje się i przechodzi do leżenia na plecach.
Podnosi ręce i nogi, wyciągając się do góry – do słońca. Po chwili odpoczynku czworakuje dalej.
„Dmuchawce” – ćwiczenie oddechowe.
Dz. chodzi swobodnie. Co jakiś czas pochyla się, naśladując zrywanie dmuchawca i dmucha na niego.
„Koszenie trawy” – ćwiczenie tułowia.
Dz. stoi w małym rozkroku i naśladuje ruchy koszenia – trzymając ręce na wysokości klatki piersiowej i
wykonuje skręty ciała w prawo i w lewo.
„Przeskocz przez strumyk” – zabawa z elementem podskoku.
Dz. biega w tempie podawanym na bębenku. Na mocne uderzenie w instrument przeskakuje przez mały
strumyk – podskakuje i zatrzymuje się w przysiadzie podpartym. Po krótkim odpoczynku biega dalej.
Maszerowanie z wyklaskiwaniem rytmu.
6. Karta pracy dla chętnych do wyboru:
Lato: Puzzle 5 elementów (10 kart pracy)
https://eduzabawy.com/karty_pracy/puzzle2/lato5/
Lato: Nauka liczenia (10 kart pracy)
https://eduzabawy.com/karty_pracy/nauka-liczenia/lato/
Kolorowanie obrazka zgodnie z wzorem.
Dokończ rytmy (uzupełnienie odpowiednim obrazkiem)
Dokończ rysunek i pokoloruj go.

