
Temat: Lato w mieście 

1. Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech 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 maluję,  

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 na animowanym filmie.  

A czy film ten był o lecie,  

w poniedziałek się dowiecie. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza.  

Rodzic pyta dzieci:  

Jaka pora roku już nadeszła?  

O co zapytał swoje dni Tydzień?  

Co zrobił i odpowiedział poniedziałek?  

Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia?  

Rodzic pyta dzieci dalej:  

Co wy lubicie robić latem?  

Co robicie najczęściej w poniedziałek…  

w sobotę i w niedzielę?  

Ile dni wchodzi w skład tygodnia?  

Rodzic zachęca dzieci do wymienienia w kolejności wszystkich dni tygodnia i  

jednoczesnego wysuwania palców. 

 



3. Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer do lasu.  

Rodzic dzieli dzieci (domowników) na dwie grupy: drzewa i dzieci. Dzieci z 

pierwszej grupy (drzewa) dostają zielone szarfy i ustawiają się w rozsypce. Dzieci z 

drugiej grupy biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na zawołanie: Stój, 

zatrzymują się i chowają za najbliższym drzewem. Zabawę powtarzamy kilka razy, 

pamiętając o zamianie ról.  

 

4. Ćwiczenia z elementem równowagi.  

Dzieci spacerują swobodnie z woreczkami na głowach, następnie każde dziecko 

kładzie woreczek (poduszkę) przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i 

utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie 

stóp.  

 

5. Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.  

Dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i 

przekładają za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej.  

 

6. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.  

Dzieci kładą woreczki na podłodze. Chodzą na czworakach dookoła swoich 

woreczków, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas 

klękają, wyciągają ręce, otwierają dłonie i pokazują, co znalazły. 

 

7. Ćwiczenie tułowia Samoloty. Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Woreczki kładą 

na głowach. Jedną ręką tworzą daszek nad oczami, drugą trzymają na kolanach. 

Wykonują skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę. 

 

8. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy.  

Dzieci chwytają palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podają go sobie do 

rąk.  

 

9. Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem. Dzieci biegają po 

sali, swobodnie wymachując woreczkami. Na mocne uderzenie w tamburyn 

zatrzymują się, rozciągając woreczki nad głowami – chronią się przed słońcem.  

 

10. Zabawa uspokajająca Marsz z woreczkiem.  

Dzieci maszerują po obwodzie koła, machając woreczkami przed sobą, po czym 

odkładają je na wyznaczone miejsce. 

 

11. Wyjście na pobliski plac zabaw.  

Oglądanie wyposażenia placu, nazywanie znajdującego się tam sprzętu. 

Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z placu zabaw. Wspólne zabawy. 



Dzieci odwiedzają najbliższy plac zabaw. Oglądają jego wyposażenie, nazywają 

znajdujący się na placu sprzęt. Rodzic omawia z dziećmi zasady bezpiecznego 

korzystania ze sprzętu znajdującego się na placu zabaw. Dzieci podejmują 

wspólne zabawy. 

 

12. Majka Jeżowska - Marzenia się spełniają 
https://www.youtube.com/watch?v=h9F2qfcnI4w&list=RDh9F2qfcnI4w&start_
radio=1&t=34  
 

13. Kolorowanka 

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/wakacje/  
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