
Powitanie lata 
 

1.  Ćwiczenia manualne Drzewa. 
Kartka z narysowanym na nim konturem drzewa, plastelina. 
Rodzic układa przed dzieckiem narysowane na kartce kontur drzewa. 
Dziecko wykleja je plasteliną. 
  

2.  Układanie rytmów z kolorowych kół. 
Wycięte z papieru czerwone i fioletowe koła (po 10 elementów), 
tacki. 
Rodzic ustawia na stole tacki z wyciętymi z papieru czerwonymi i 
fioletowymi kołami. Układa z nich prosty rytm np. dwa czerwone 
koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe, 
dwa czerwone koła, jedno fioletowe. Dziecko kontynuuje rytm.  
 

3. GRUPA PAPUŻKI 
 
Karta pracy, cz. 2, nr 62. 
 
GRUPA LWIĄTKA 
 
Karta pracy, cz. 2, nr. 21 
 
4. Rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej 
 
Przykłady zagadek: 
Na drzewach liście kolorowe. 
W sadzie owoce zdrowe. 
W spiżarni różne zapasy, 
na trudne zimowe czasy (jesień) 
 
Śniegiem pola zasypało, 
gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało. 
Biały puszek z nieba leci, 
już bałwanka lepią dzieci (zima) 



 
Bociany z podróży wracają, 
wokół kwiaty rozkwitają 
Motyle pojawiły się na łące, 
ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna) 
 
Jest gorąco, słońce świeci. 
Na wakacje jadą dzieci. 
W wodzie będą się pluskały 
i na plaży w piłkę grały (lato) 

 

 

  Powitanie lata. Wypowiadanie rymowanki Iwony Fabiszewskiej. 
Dziecko wypowiada tekst rymowanki z różnym natężeniem głosu: 
cicho, głośno. 
Kolorowe lato! Z radością cię witamy 
i do wspólnych zabaw gorąco zapraszamy. 
Bardzo się cieszymy, że jesteś już nami. 
Ogrzewaj nas codziennie ciepłymi promykami. 
 
6. Zajęcie 2. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 20  
 
Ćwiczenie z elementem pełzania – Gąsienice. 

Dziecko pokonuje wcześniej wykonane tunele, czołgając się. 

 

Skrętoskłony –Trawa na wietrze. 

Dziecko siedzi w siadzie rozkrocznym, wykonuje skrętoskłon raz do jednej, 

raz do drugiej stopy, starając się nie zginać kolan. Powtarza ćwiczenie 

kilkakrotnie. 

Ćwiczenie mięśni grzbietu – Kolorowe lato. 

Dziecko leży przodem, trzyma apaszkę oburącz przed głową. Unosi głowę, 

ręce trzyma prosto, ogląda apaszki – stara się przez chwilę utrzymać taką 

pozycję. Następnie wraca do leżenia i powtarza ćwiczenie. 

Marsz z apaszkami po obwodzie koła. 



Dziecko maszeruje po obwodzie koła, licząc od 1 do 5. Na: Pięć! unosi rękę z 

apaszką, mówi: Hej! 

 

 
 
 


