
Kochane muchomorki :) Serdecznie witamy w kolejnym
tygodniu pod hasłem Pożegnania nadszedł czas. 
Poniżej zamieszczamy propozycję zadań i zabaw, 
jeśli będziecie mieli chęć zapraszamy do ich 
rozwiązania. Bardzo stęskniłyśmy się za wami dlatego 
było by nam miło zobaczyć wasze uśmiechnięte buzie. 
Poproście rodziców, aby na naszego maila grupowego 
wysłali zdjęcia z waszych ulubionych zabaw lub 
wycieczek wspólnych z rodzicami. Pozdrawiamy:) 
Wasze panie.

Poniedziałek 15.06.2020r.

Temat dnia: Smaki, zapachy i odgłosy lata

Zabawa badawcza pt. „ Ciekawe kształty”

Do tej zabawy potrzebne będą: worek, wycięte z papieru litery ( LATO- każda litera 
ozdobiona inaczej np. wacikiem nasączonym olejkiem np. waniliowym czy 
truskawkowym, przyklejone do literek różne faliste tektury, nasionka). Dziecko bada 
właściwości: ogląda je, dotyka, porównuje fakturę i zapach. Następnie rodzic układa 
wszystkie litery obok siebie prosi dziecko o opisanie swoich wrażeń ( np. są 
kolorowe, kolorowe, pachną, mają ciekawą fakturę). Wspólnie z rodzicem lub 
dziecko samodzielnie układa wyraz LATO.

Zajęcie edukacyjne

Za co lubimy lato? Rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek.

Zagadki słuchowe- Dziecko słucha odgłosów burzy ( link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=IphwFXCjbFQ 

Poniżej obrazki przedstawiające krajobraz w czasie burzy oraz w czasie ładnej 
pogody. Dziecko opisuje obrazki swoimi słowami.

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


 Pytania do obrazków: Czy widziałeś i słyszałeś burzę? Jak należy się zachować 
podczas burzy?

Rodzic czyta zagadki - dziecko odgaduje :)

Ciemno, cicho. Co to będzie?
Nagle grzmoty słychać wszędzie? ( burza)

Kolorowy most na niebie,
co zachwyca dzieci.
Zjawia się, gdy deszcz pada
i słoneczko świeci ( tęcza)

Zabawa – Prawda czy fałsz
Rodzic czyta zdania na temat lata. Gdy dziecko słyszy zdanie prawdziwie- wstaje
jeśli fałszywe- siedzi.

1. Latem trzeba się ciepło ubierać
2. Latem zwierzęta przygotowują się do zimowego snu
3. Latem pada kolorowy śnieg

Doświadczenie z wodą i piaskiem

Do tej zabawy potrzebne będą: cztery miski, papierowa łódeczka, rurka do napojów,
drobny piasek. Do pierwszej miski należy wlać wodę. Dziecko kładzie łódkę na 
wodzie i dmucha na nią, aby się poruszała. Do drugiej miski również nalać wody- 
zadaniem dziecka będzie uderzać rękami o taflę wody. Do trzeciej nalać wody, a 
zadaniem dziecka będzie dmuchać przez rurkę na wodę. Czwarta miska również 
napełniona jest wodą, a także nasypany jest piasek. Zadaniem dziecka jest zanurzyć 
dłonie w drobnym piasku. Po eksperymencie dziecko opisuje swoje wrażenia, mówi 
o dźwiękach jakie wydobywały się podczas każdego eksperymentu. 

Zajęcia popołudniowe:

Ćwiczenie relaksacyjne -masaż wodny
Dziecko rysuje palcem na plecach rodzica lub rodzeństwa kropki, kreski poziome i 
pionowe, linie faliste, stuka opuszkami palców. Na koniec masażu naśladuje 
strząsanie wody z rąk.

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp, cz.5, nr 70,71,72
Karta pracy dla dzieci, które nie mają książek poniżej:





Wtorek 16.06.2020r.

Temat dnia: Lato w mieście

Ranek

Kolorowanie mandala letniego (obrazek poniżej)



Zajęcia edukacyjne

Za co lubimy wakacje?- Rozmowa inspirowana wierszem pt. „ Co robią latem dni 
tygodnia?” 

Co robią latem dni tygodnia?

- Co wy na to, że już lato?-
Tydzień swoje dni zapytał.
Poniedziałek zsiadł z roweru.
- Radość dla kolarzy wielu!
Wtorek książkę czytał właśnie.
Mruknął tylko: - Lubię baśnie!
Latawca puszczała środa,
Bo piękna była pogoda.
Czwartek rzekł: - Ja wciąż maluje,
Jak się świetnie w lesie czuję.
Piątek tylko machnął ręką:
- Chciałbym zagrać, lecz nieprędko
Znajdę gracza w tym upale.
Szachów nie otwieram wcale.
- A Sobota? – Cóż mam rzec.
Niosę piłkę, dziś gram mecz.
- Czy Niedziela coś dopowie?
Nie dopowie, bo jest w kinie
Ma animowanym filmie.
A czy film ten był o lecie,
W poniedziałek się dowiecie.

Pytania do wiersza: Jaka pora roku już nadeszła? O co zapytał swoje dni Tydzień? Co zrobił i 
odpowiedział poniedziałek? Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 

Następnie rodzic pyta dziecko: Co lubisz robić latem? Co robisz najczęściej w poniedziałek….w 
sobotę i niedzielę? Ile dni wchodzi w skład tygodnia? Rodzic zachęca dziecko do wymienienia 
wszystkich dni tygodnia. 

Rozmowa na temat ilustracji i odczytanych zdań. Dziecko ogląda ilustracje w książce s. 90-93 lub 
ilustracje poniżej. Opowiada o nich, co przedstawiają.



 



Zajęcie popołudniowe

Zabawa ruchowa z elementem równowagi. Dz. spaceruje swobodnie z woreczkiem 
lub chusteczką na głowie. Następnie kładzie woreczek (chusteczkę) przed sobą i stara 
się chwycić go palcami nóg, utrzymać przez chwilę. Ćwiczenie powtarzamy kilka 
razy.

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki : kp,cz.5, nr 73,74,75
Karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej:







Środa 17.06.2020r.

Temat dnia: Zabawy z porami roku

Ranek

Kolorowe zdania- Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej.
Dla dzieci, które posiadają książki: wyprawka, Karta F, nożyczki, kartka, klej
Dla dzieci, które nie mają książek rozsypanka wyrazowa poniżej. Dziecko rozcina 
kolejno wyrazy i układa je kolorami. Następnie wspólnie  rodzicem układa zdania.

Zajęcie edukacyjne

Zabawy matematyczne z Olkiem i Adą na podstawie wiersza pt. „ Czemu?”
Rodzic zadaje pytanie czytając wersy nieparzyste wiersza. Następnie pyta: Jakie miesiące wchodzą 
w skład wiosny, lata, jesieni ? Jak inaczej możemy nazwać jednym słowem wszystkie miesiące?

 Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety? 
Bo mu nogi marzną tak, że o rety! 
Czemu luty taki blady, skąd smutki?
 Bo się martwi, że jest taki króciutki. 
Czemu marzec tak się złości i burzy?
 Bo za wolno wraca wiosna z podróży.
 Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty?



 Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty. 
Czemu maj jest zielony i świeży? 
Coś się mamom na Dzień Matki należy.
 Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania?
 Bo to lato, czas na letnie ubrania. 
Czemu lipiec taki dziwnie wesoły? 
Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły. 
Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa? 
Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa. 
Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie? 
Szuka grzybów, może nam też przyniesie.
 A październik? Czemu drzewa rumieni? 
Bo w kolorach jest do twarzy jesieni. 
A listopad? Czemu smutny i bury?
 Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury.
 Czemu grudzień w biały puch się owinął? 
Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną. 
Czemu na tym w wierszu kończą się słowa? 
Bo tu rok się zaczyna od nowa. 

Ćwiczenia rachunkowe z Olkiem i Adą. Potrzebne będą: pluszowy miś, 10 
patyczków lub rurek plastikowych w trzech kolorach ( niebieskim, zielonym, żółtym)
Rodzic kładzie na środku dywanu misia i kładzie przed nim różne atrybuty kojarzące 
się z latem. Następnie czyta zdania:

• Olek poszedł na targ z mamą i kupił trzy koszyczki czereśni i dwa koszyczki 
truskawek. Ile koszyczków owoców kupili?

(Dz. układa przed sobą w jednej linii patyczki w wybranych dowolnie dwóch 
kolorach np. 3 patyczki niebieskie i 2 patyczki zielone)

• Mama miała 6 jabłek. 4 jabłka zjadła Ada. Ile jabłek zostało mamie?
(Dz. układa przed sobą 6 patyczków jednego koloru, 4 odsuwa. Następnie udziela 
odpowiedzi jak wyżej)

Zajęcie popołudniowe

Zabawa przy piosence pt „Taniec wywijaniec”

https://www.youtube.com/watch?v=jQoHw7jvkRU 

https://www.youtube.com/watch?v=jQoHw7jvkRU


Czwartek 18.06.2020r.

Temat dnia: Wakacyjne rady dla Olka i Ady

Ranek

Wykonanie rysunku wg instrukcji rodzica np. W górnym prawym rogu narysuj…..
na środku kartki narysuj ……. po lewej stronie narysuj……..

Zajęcie edukacyjne

Rozmowa na temat ilustracji ( s. 88-89) lub poniżej. Dz. ogląda ilustracje. Wspólnie z 
rodzicem czyta tekst pod każdym obrazkiem. Dowiadują się, gdzie Olek, Ada i ich 
rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić w wybranych miejscach 
letniego wypoczynku. Następnie rodzic prosi, aby zwrócić uwagę na strój, jaki mają 
na sobie Olek, Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. Dziecko opisuje wszystkie 
obrazki.



Quiz TAK, NIE
Rodzic czyta zdania. Jeśli zachowanie jest właściwe dziecko klaszcze w dłonie, jeśli 
nie- tupie nogami o podłogę.

1. Po górach spacerujemy w czasie burzy
2. Nie zbliżamy się do nieznanych / dzikich zwierząt
3. W lesie można krzyczeć
4. Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem
5. Na plaży opalamy się od rana do wieczora
6. W górach wędrujemy po oznaczonych szlakach
7. Kapiemy się w miejscach niestrzeżonych
8. Zawsze przebywamy blisko dorosłych

Zajęcia popołudniowe

Wykonanie plakatu- Rady na wakacje
Dziecko wspólnie z rodzicem ustala zasady bezpieczeństwa obowiązujące w różnych 
miejscach wakacyjnego wypoczynku. Następnie dziecko rysuje jak bezpiecznie 
można się bawić np. w lesie, mieście, nad wodą, w parku.

Karty pracy dla dzieci, które posiadają książki: kp,cz5, nr 76
Karty pracy dla dzieci, które nie posiadają książek poniżej





Piątek, 17.06.2020

1. Głoskujemy.

Oto obrazkowe rebusy. Postarajcie się odgadnąć hasła, a następnie 

podzielić je na sylaby i głoski.



2. Dużo już wiemy – dużo już umiemy.

Dziś troszkę powspominamy. Wiem, długo się nie widzieliśmy, ale wy 

macie świetną pamięć, dlatego mam dla was kilka pytań – zagadek :)

Jak nazywa się twoja grupa?

Jak nazywają się twoje panie?

Kto przynosi wam jedzonko i dba o porządek w sali?

Potrafisz wymienić imiona wszystkich dziewczynek?

Kto uczy j.angielskiego?

Jakie mamy grupy w przedszkolu?

Kto siedzi przy twoim stoliku?

Kto siedzi obok Kuby?

Kto siedzi obok Madzi?

Jakiego koloru są drzwi do łazienki?

Brawo, pięknie wszystko pamiętasz!

3. Moje wspomnienia z przedszkola

A teraz w dalszym ciągu będziemy wspominać,  każdy z was narysuje 

teraz na dużej kartce swoje najlepsze wspomnienie- wydarzenie, z 

naszego przedszkola, które utkwiło w twojej pamięci. Do dzieła! Ciekawe 

co to będzie!

Po pracy czas na odpoczynek. Za oknami piękna pogoda. 

Biegnij na podwórko albo idź na spacer!    

                                                                     Pozdrawiam!


