
Temat: Smaki, zapachy i odgłosy lata 

 

1. Zabawa badawcza Ciekawe kształty.  

Worek, tekturki w kształcie liter: l (z naklejonymi kolorowymi kropkami), a (z 

naklejonymi wacikami nasączonymi olejkiem truskawkowym), t (wycięta z tektury 

falistej), o (z naklejonym dzwoneczkiem). Dzieci siedzą na dywanie. Rodzic wyjmuje z 

worka tekturki wycięte w kształcie liter: l, a, t, o, i ozdobione. Dzieci oglądają, tekturki 

i badają ich właściwości: oglądają je, dotykają ich, porównują fakturę i zapach. 

Następnie rodzic układa wszystkie tekturki na środku dywanu. Prosi dzieci o opisanie 

swoich wrażeń. Rodzic pyta dzieci, dzięki jakim głównym zmysłom poznały każdą 

tekturkę (literę). Przykładowe odpowiedzi: 

 l – jest bardzo kolorowe – zmysł wzroku,  

a – pachnie – zmysł węchu,  

t – ma ciekawą fakturę – zmysł dotyku,  

o – wytwarza dźwięki – zmysł słuchu.  

Następnie rodzic pyta o to, co dzieciom 6-letnim przypominają kształty tekturek. 

Dzieci 6-letnie układają z liter wyraz i go odczytują. 

 

2. Słuchanie piosenki Majki Jeżowskiej „Marzenia się spełniają” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w  

 

Rozmowa na temat tekstu piosenki.  

Wyjaśnienie znaczenie pojęcia: marzenie 

 

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa  Podrzuć, klaśnij i złap.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła. Na jedno uderzenie w bębenek zatrzymują się, 

podrzucają ringo (Pieczkę, maskotkę, woreczek…) prawą ręką, wykonują jedno 

klaśnięcie i chwytają ringo obiema rękami. Rodzic kontynuuje zabawę, ale przy 

kolejnym zatrzymaniu się uderza w bębenek dwa razy – dzieci wykonują dwa szybkie 

klaśnięcia itd.  

 

4. Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Podnieś skarb.  

Dzieci maszerują, na dźwięk tamburynu wykonują skłon z wyprostowanymi nogami, 

kładą ringo (maskotkę, woreczek) na podłodze, liczą do trzech i je podnoszą.  

 

5. Ćwiczenie z elementem równowagi – Czas wakacji. 

Dzieci w siadzie prostym kładą ringo (maskotkę, woreczek) na głowach. Przechylają 

głowy na prawą stronę i na lewą stronę, wypowiadając: tik-tak, tik-tak. Na sygnał 

https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w


rodzica przechylają głowy do przodu i zrzucają ringo na nogi. Zabawę powtarzamy 

kilka razy.  

6. Ćwiczenie uspokajające.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła z kółkami ringo (maskotkę, woreczek) położonymi 

na głowach. W czasie marszu głośno liczą do dziesięciu. Na sześć dzieci podskakują i 

zmieniają kierunek marszu. 

 

7. Rozwiązywanie zagadek słuchowych – Zjawiska charakterystyczne dla lata. 

 

Ciemno, cicho. Co to będzie?  

Nagle grzmoty słychać wszędzie. (burza) 

 

Rodzic pokazuje obrazki przedstawiające krajobrazy – w czasie ładnej pogody i podczas burzy. 

Rodzic pyta, czy dzieci słyszały i widziały burzę; czy wiedzą, jak należy się zachowywać 

podczas burzy. Rodzic informuje, na czym polega to zjawisko. Burzy towarzyszą grzmoty, 

błyskawice, bardzo silny porywisty wiatr oraz obfite opady deszczu. Przed nadejściem burzy 

często panuje spokój, jest cicho. Ludzie dostrzegli to i wymyślili powiedzenie: Cisza przed 

burzą. (Rodzic wyjaśnia je dzieciom). 

 

Kolorowy most na niebie, 

co zachwyca dzieci. 

Zjawia się, gdy deszczyk pada  

i słoneczko świeci. (tęcza) 

 

Rodzic pyta, co to jest tęcza, czy dzieci pamiętają, jak powstaje tęcza, jaki ma kształt. 

Zapoznaje dzieci z tym zjawiskiem pogodowym. Przypomina, że tęcza pojawia się na niebie 

wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Wówczas promienie słońca załamują się w 

kropelkach wody. Rodzic pyta, czy dzieci pamiętają, jakie kolory ma tęcza. 

 

8. Ćwiczenia oddechowe Zapachy lata. 

Wazon z różą i słonecznikiem. Rodzic stawia przed dziećmi wazon z kwiatami kwitnącymi 

wczesnym latem, np. różą i słonecznikiem. Podaje ich nazwy. Dzieci przyglądają się budowie 

kwiatów, wskazują różnice w wyglądzie, a następnie pochylają się nad poszczególnymi 

kwiatami i je wąchają: wciągają powietrze nosem, wykonując długi głęboki wdech, a 

wydychają ustami. Opisują swoje wrażenia. 

 

9. Pobudzanie zmysłu smaku – Smaki lata.  

Miseczki z różnymi owocami, np. truskawkami i czereśniami. Rodzic stawia przed dziećmi 

miseczki z różnymi owocami, np. truskawkami i czereśniami. Nazywa je, zwraca uwagę na 

kolor i wartości odżywcze owoców. Następnie wspólnie z dziećmi myje je i zachęca do 

degustacji. Dzieci określają walory smakowe owoców. 

 

10. Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami wodnymi. 

 

 



Dzieci rysują mazakiem wokół kartonu ramkę,  

− w środku ramki rysują kredkami wodnymi dowolny obrazek o tematyce związanej z latem, 

− malują pędzlem maczanym w wodzie,  

− smarują klejem ramkę obrazka,  

− szybko i dokładnie obsypują ramkę piaskiem,  

− nadmiar piasku strząsają do tacy  

Zdjęcia wykonanej pracy wysyłamy do wychowawcy ☺ 

 


