
Tematyka: „Lato”  
 Dużymi krokami zbliżamy się do wakacji. Niektórzy z Was już zaplanowali letnie 

wyprawy, inni będą je spędzać w mieście np. bawiąc się na podwórku blisko domu. Każda z 

tych możliwości niesie ze sobą mnóstwo atrakcji, pomysłów na spędzanie czasu wolnego. 

Mamy nadzieje jednak, że nie zapomniałyście drogie dzieci o zachowaniu bezpieczeństwa 

podczas zabaw na placu zabaw, o zachowaniu ostrożności na plaży, w lesie, w górach oraz 

podczas kąpieli w zbiornikach wodnych. Liczymy na to, że po wakacjach spotkamy się 

wszyscy razem i każdy z Was z przyjemnością opowie nam o swoich przygodach  możecie 

również wysyłać nam zdjęcia jak do tej pory, będzie nam bardzo miło. Do końca czerwca 

zostało jeszcze kilka dni, a więc zabieramy się do pracy  Zachęcamy Was do działań  

Nasze propozycje  

1. Na początku przypomnimy sobie jakie znacie pory roku? Czym one się 

charakteryzują? Ustalimy jaka jest kolejność pór roku, a na koniec ułożycie z 

rozsypanki literowej wyraz „LATO” 

Poniżej znajdziecie pomieszane ilustracje pór roku, które podpowiedzą Wam np. jak 

ubrać się w tym okresie, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie. Waszym zadaniem 

będzie ponumerować od 1 do 4 każdy obrazek oraz zapisać to co pasuje do danej 

pory roku np. latem często jem lody ( oczywiście poproście kogoś dorosłego, aby  

zapisał Waszą wypowiedź ) Zaczynamy! 
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2. „Tato, czy już lato?”- Posłuchajcie uważnie wiersza i postarajcie się zapamiętać jak 

najwięcej obiektów wymienionych przez tatę. Wskażcie odpowiednie obrazki 

pasujące do tekstu podczas czytania. (poproście dorosłego o pomoc w przeczytaniu 

wiersza) 

 

„Tato, czy już lato?” 

Beata Szelągowska 

Powiedz, proszę! Powiedz, tato, 



Po czym poznać można 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 słowiku, co wieczorem 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! 

 

 



 

 

3. Zanim usiądziecie do stolika pobawimy się przy muzyce. Wyobraźcie dobie że jesteście 

pięknymi motylami, które fruwają w ogrodzie pełnym kwiatów- tak jak wyżej na ilustracji 

Waszym zadaniem będzie wcielić się w role motyla i naśladować ruchy zgodnie z utworem 

który znajdziecie poniżej  

 

 

 



 

11.motylki.mp3

 
4. „Po czym można poznać lato?”– praca plastyczna doskonaląca umiejętność przekazywania 

informacji w formie graficznej. Wybierzcie przybory piśmiennicze, które lubicie np. kredki 

ołówkowe czy mazaki. Narysuje własny obrazek który będzie przedstawiał lato. 

 

5. Ćwiczenie grafomotoryczne „Kwiaty na łące” 

Połączcie linie przerywane za pomocą ołówka, a następnie pokolorujcie kwiat według 

własnego pomysłu. 

 



 
 

 

 

 

 

 



Kolejny dzień to nowe wyzwania. Jesteście gotowi??? Do dzieła!!! 
1. W okresie letnim często dochodzi do gwałtownych zmian w pogodzie. Raz jest słońce, a raz 

deszcz i za chwilę burza. W tym dniu chcemy abyście zapoznali się właśnie z tym zjawiskiem 

atmosferycznym  

„Burza” – słuchanie wiersza Jana Paciorek połączone z wykonaniem eksperymentu „Jak 

powstaje burza” . 

 

„Burza” 

Szła przez pola Pani Burza, 

– Co tak panią dzisiaj wkurza? 

– Skąd u Pani tyle złości? 

– Musi Pani mieć przykrości? 

Burza błyska, grzmi i wieje, 

Straszy wszystkich: – Świat zaleję, 

Powywracam wszystkie drzewa, 

Kto się boi – niechaj zwiewa, 

Niebo całe pociemniało, 

Z wichrem wszystko oszalało, 

Drzewa nisko się kłaniają, 

Panią Burzę przepraszają, 

– Niechże Pani już przestanie, 

Robić wszystkim wielkie lanie! 

Burza mruczy, marszczy czoło. 

Oj, nie będzie dziś wesoło, 

Niech się kryje, kto gdzie może, 

Bo tu będzie zaraz morze, 

Leje, wyje, gromy ciska, 

Siódme poty z chmur wyciska. 

Aż się wreszcie tak zmęczyła, 

Że się stała całkiem miła. 

Cicho mruczy zawstydzona, 

To jest burza? – to nie ona. 

Cicho wiszą chmury z nieba, 

Będzie słońce – nam zaśpiewa, 

Rozweseli Panią Burzę, 

Burza ze słońcem w jednym chórze? 

Z tego śpiewu tęcza wisi, 

Ależ Pani nam kaprysi! 

Ale koniec – szkoda czasu, 

Słońce świeci – chodź do lasu. 

 

Odpowiedzcie na pytania: O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?  

Co zrobiła Pani Burza? Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? Co się stało, gdy się 

zmęczyła? Kto przepędził burzę? Czy wiecie, jak powstaje burza? 



 

„Jak powstaje burza” – eksperyment. Do tego eksperymentu będziecie potrzebować 

pomocy rodziców i materiałów. Przygotujcie szklankę, balon, szmatkę i kawałek 

blaszki (np. denko od puszki).Na szklance rodzic umieszcza kawałek blaszki. 

Nadmuchuje balon i energicznie pociera go kawałkiem wełnianej szmatki. Kładzie 

balon na blaszce i zbliża do niej palec. W wyniku pocierania balonika wytworzyły 

się ładunki elektryczne i przeskoczyła iskra (jak błyskawica).  

 

Pamiętajcie, o zachowaniu ostrożności wtedy gdy jest burza. To bardzo niebezpieczne 

zjawisko atmosferyczne i postarajcie się odpowiedz na pytanie Gdy idzie burza, to…”  

 

2. Zabawa z wykorzystaniem plasteliny. Przygotujcie kolorową plastelinę, formułujcie 

małe kuleczki według wzoru. Uzupełnijcie brakujące miejsca odpowiednimi kolorami 

plasteliny. 

 

 

 
 

 



3. „Przejdź przez mostek” – ćwiczenie równowagi.  

Do tego zadania będziecie potrzebować coś długiego np. skakanka, sznurek, lina. 

Rozłóżcie na podłodze, a następnie starajcie się przejść stopa za stopą utrzymując 

równowagę  powodzenia 

4. „Letnie domino słowno-  obrazkowe 

W tym zadaniu możecie wykazać się umiejętnością czytania, oraz myślenia. Waszym 

zdaniem będzie dobrać do pary wyraz i obrazek pasujący do tego słowa. Zabawa trwa 

dopóki skończą się klocki. 

 



 
 

 

 



 

 



1. Lato płynie do nas” – nauka piosenki połączona z  zabawą ruchową. Postarajcie się 

powtarzając kilka razy piosenkę, zapamiętać jej słowa ale zanim zaczniecie śpiewać 

powiedzcie o czym była piosenka? Podobała Wam się ? A do zabawy zaproście kogoś 

abyście mieli parę  ( obok tekstu piosenki znajdziecie wskazówki jak się bawić przy 

piosence, oraz link do utworu) 

 

„Lato płynie do nas” 

sł. Jan Zuchora, muz. Krystyna Kwiatkowska 

 

Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 

słońce idzie drogą. (rysują w powietrzu słońce) 

Z górki chmurki biegną dwie, 

śpieszą się jak mogą. (biegną w miejscu) 

Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. (dzieci podskakują z rękami na biodrach, jedno 

dziecko z pary robi obrót) 

Hop! Hop! – echo woła. (podskakują z rękami na biodrach, drugie dziecko z pary robi 

obrót) 

Po jeziorze łódka mknie, (bujają się, trzymając za ręce) 

lato płynie do nas. 

Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 

nadszedł czas zabawy, (tańczą w kółko, trzymając się za ręce) 

pędzi, goni w polu wiatr, (biegną w miejscu) 

chce się z nami bawić. (tworzą duże grupowe koło) 

Ref.: Hop! Hop!…. (jak wyżej) 

Raz, dwa, raz i dwa, (uderzają w ręce kolegi / koleżanki z prawej i lewej strony) 

wiatr wesoło pląsa, (tańczą w dużym kole) 

w górze, w chmurze, w ciszy pól (podskakują na palcach w rytm piosenki) 

dzwoni śpiew skowronka. 

Ref. Hop! Hop!…. 

https://youtu.be/7MpIAWOGhoA 

 

2. Zabawa matematyczna „Mała biedroneczka” 

W tej zabawie musicie się wykazać uważnym słuchaniem tekstu. Na podstawie tekstu 

będziecie rozwiązywać zadanie matematyczne. Będą Wam potrzebne kartoniki z 

cyframi (znajdziecie je poniżej) oraz liść wycięty z kartonu oraz wycięte kropki-  małe 

koła. Usiądźcie wygodnie na dywanie naszykujcie liść bo waszym zadaniem będzie 

odkładać pod liść tyle kropek ile zgubiła mała biedroneczka. Na pytanie ile teraz ma? 

Podnosicie odpowiedni kartonik z cyfrą  (Rodzic może zdanie modyfikować np., trzy, 

dwie, cztery kropki, aby dziecko kilkukrotnie obliczyło i podało prawidłowy wynik). 

Plansze znajdziesz w pliku pdf poniżej. 

 

https://youtu.be/7MpIAWOGhoA


Mała biedroneczka siedem kropek miała, 

Usiadła na listku, gdzie pszczoła brzęczała, 

I ta biedroneczka tak się wystraszyła 

Że w zielonej trawie jedna kropkę zgubiła 

 Ile teraz kropek ma? Policzmy raz i dwa 

 

biedroneczki-sa-w-kr
opeczki-cz-1-pd-223-1175.pdf

 
 

3. Bingo biedronkowe- zabawa matematyczna. Do tej zabawy potrzebujecie kogoś do 

pary, siadacie naprzeciwko siebie i każdy z Was bierze plansze z biedronkami oraz 

cyframi ( 1, 2,3, 4 plansza z pliku pdf powyżej). Odwróćcie do góry nogami kartoniki z 

cyframi od 0-7 (wymieszane dwa zestawy). Uczestnicy gry odkrywają po kolei kartoniki 

jeśli na swojej planszy zobaczą biedronkę z pasującą liczba kropek, zakrywają ją 

kartonikiem. Wygrywa ten, kto pierwszy zasłoni wszystkie biedronki krzycząc –

Biedroneczki są w kropeczki!!!! 

 

4. Łąka pełna kwiatów”- zabawa rozwijająca kompetencje matematyczne. 

Przygotujcie kredki ołówkowe. Na mini macie zakodujcie obrazek zgodnie z legendą 

powodzenia. Poniżej znajdziecie obrazek z wykonanym zadaniem. Porównajcie czy 

Wasz wygląda tak samo  

 

 



 
 

 

 



 

 

  

 



Kolejny dzień to nowe wyzwania dla Was. Tym razem wyruszamy na łąkę  

 

1. „Zwierzęta i owady na łące”  

Jak myślicie  „Co oprócz kwiatów znajduje się na łące?. Jakie zwierzęta i owady można 

tam spotkać? (Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, 

bocian, biedronka, konik polny itp. 

Obejrzyjcie ilustracje poniżej i zobaczcie czy wasze propozycje zgadzają się z moimi a 

na koniec postarajcie się dopasować zdjęcia do napisów. 

 



 



 

 

2. „Co zabierzemy ze sobą na łąkę”- zabawa rozwijająca logiczne myślenie 

Wyobraźcie sobie, że wyruszacie na łąkę i musicie spakować plecak. Co zabierzecie ze sobą na 

łąkę? Wymieńcie jak najwięcej rzeczy które mogą przydać Ci się na łące. Popatrzcie co wzięły 

ze sobą dzieci  

 



 
 

3. Już kilka razy widziałyście łąkę. Kolejne zadanie to praca twórcza  Namalujcie farbami łąkę 

jaką sobie wyobrażacie  pamiętajcie o kolorystyce  

 

 

 

 

 

4. Nikt mnie więcej nie zobaczy”- słuchanie opowiadania W. Bieriestowa z wykorzystaniem 

ilustracji. Opowiedzcie co wydarzyło się w opowiadaniu? Czy wiecie jak etapami rozwija się 

gąsienica? Skąd biorą się piękne kolorowe motyle? 





 

 

     „Motyle”-zabawa przy muzyce instrumentalnej 

W tym zadaniu musicie wsłuchać się w muzykę i ruchem naśladować zachowanie motyli. 

Jednocześnie słuchając muzyki zrelaksujcie się  

25.DLA ELIZY.mp3
 

5. „Kolorowe motyle” 

Obejrzyjcie różne gatunki motyli, zwróćcie uwagę na ich barwy, kształty skrzydeł. Istotną 

rzeczą jest to że oba skrzydła wyglądają jednakowo. Przypatrzcie się uważnie bo w kolejnym 

zadaniu będziecie musieli namalować własnego motyla. Który z nich najbardziej Wam się 

podoba? Jeśli jesteście gotowi bierzcie kredki w dłoń i do dzieła. Czekamy na piękne motyle!! 

 



 

 



Zagadki 

 

 

  





























 

 

  

Zadania dodatkowe 

Przyjrzyjcie się uważnie i postarajcie się samodzielnie kontynuować wzór na skrzydłach 

motyla. Następnie pokolorujcie go. W kolejnym zadaniu musicie odwzorować po prawej 

stronie skrzydła motyla. Powodzenia 



 



 


