
Nadeszło lato  
1. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, 

liczenia, s. 78. – 5-latki. Wskazywanie Adzie i Olkowi drogi na plac zabaw. 

Zaznaczanie jej. 

 

2. Karta pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 77 – 6-latki. 

Odszukanie w naklejkach nazw środków lokomocji przedstawionych na zdjęciach. 

Naklejanie ich w odpowiednich miejscach 

 

3. Rebus fonetyczny.  

 

Obrazki, kartoniki z liczbami. Rodzic umieszcza na stole obrazki, a pod nimi liczby. 6-

latki dzielą nazwy obrazków na głoski i wyodrębniają głoski wskazane liczbami.  

5-latki łączą głośno głoski podają całą nazwę nowej pory roku. 

 Obrazki: lalka (l) róża (a) łopata (t) wagon (o)  3 4 5 4 

 

4. Karty pracy, cz. 4, s. 64−65.  

Odczytanie zdania: Jest lato. Oglądanie zdjęć, słuchanie tekstu na ich temat, 

odczytanego przez N. Rysowanie na każdej kolejnej gałązce o jedną jagodę mniej. 

Kolorowanie rysunków. 

 

5. Układanie zdań na temat lata (z wykorzystaniem zdjęć z kart pracy).  

Np. Latem na polu dojrzewa zboże.  

Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki.  

Latem w lesie rosną jagody…  

Dzieci układają zdania, rodzic je zapisuje. Potem przypomina je dzieciom, a one 

liczą w nich wyrazy. 

 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 66.  

Określanie, dlaczego pętle są tak narysowane. Kończenie rysowania linii między 

kwiatami. Kolorowanie kwiatów. 

 

7. Rozwiązywanie zagadek o różnych środkach lokomocji. 

 

Pędzi po torze szybko, z daleka,  

bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg)  

 

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem.  

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 



Ma maskę, a pod nią konie,  

cylindry – nie na głowie.  

A w środku siedzi człowiek. (samochód)  

 

Ta wielka latająca maszyna  

owada – ważkę, przypomina.  (helikopter) 

 

8. Rebus fonetyczny – Co to za pojazdy? 

Potrzebne będą obrazki: rak, oko, walizka, ekran, ręka, rower, sukienka, arbuz, 

motyl, okno, lalka, orzech, torba, miś, okulary, tort, obraz, rower, spodnie, teczka, 

ananas, telewizor, ekierka, kot.  

Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach obrazków. 

Dokonują ich syntezy po wymienieniu ich przez rodzica odgadują nazwy różnych 

pojazdów,  

np. rak, oko, walizka, ekran, ręka – rower;  

sukienka, arbuz, motyl, okno, lalka, orzech, torba – samolot;  

miś, okulary, tort, obraz, rower – motor;  

spodnie, teczka, ananas, telewizor, ekierka, kot – statek.   

 

9. Ćwiczenia słuchowe.  

Obrazki pojazdów. Rozpoznawanie pojazdów na obrazkach wylosowanych przez 

dzieci; podawanie ich nazw z podziałem na sylaby. Naśladowanie wydawanych 

przez nie odgłosów.   

 

10. Karta pracy, cz. 4, s. 67.  

Otaczanie w pierwszej pętli obrazków kwiatów polnych, a w drugiej – obrazków 

zwierząt leśnych. Kończenie rysowania linii między kwiatami według wzoru z 

poprzedniej karty. Kolorowanie kwiatów. 

 

11. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Wakacje z rowerem 

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

 

 

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

