
Temat tygodnia: 

CIEKAWY ŚWIAT OWADÓW 08.06.20- 12.06.20 

 

Proponowane działania: 

 Owady są wszędzie!  

Zachęcam do ich obserwacji w domu, na podwórku, na łące… 

 Dziecko przy pomocy Rodzica wymienia nazwy znanych owadów 

 

ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO OGLĄDANIA 

 programu dla dzieci „Jedyneczka” 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,owady,20103006 

 filmu „Pszczółka Maja” 

 filmu „Microcosmos”  

https://www.youtube.com/watch?v=_h4yQGPXlOE 

 

Temat tygodnia: 

UROK LATA - ZAPRASZAM NA LETNIĄ ŁĄKĘ 15.06.20- 19.06.20 

 

Proponowane działania: 

 Rodzic zachęca dziecko do obserwacji i rozmów o przyrodzie 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o wyglądzie łąki latem 

 Dziecko przy pomocy Rodzica podaje nazwy kwiatów, które widać na zdjęciu 

https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,owady,20103006
https://www.youtube.com/watch?v=_h4yQGPXlOE


PIOSENKA „PO ŁĄCE BIEGA LATO”  

Po łące biega lato 

Uwija się jak bąk. 

„Dzień dobry” mówi kwiatom 

i pieści każdy pąk. 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać, 

Niech idzie z nami tam. 

Rumianek i stokrotka 

Pokażą drogę nam. 

Pomaga lato pszczołom, 

Na kwiatach też się zna. 

Uśmiecha się wesoło 

I w berka z wiatrem gra! 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

Gdy lato jest zmęczone, 

W szałasie sobie śpi 

I we śnie gra w zielone, 

Bo łąka mu się śni. 

Ref.: 

Kto chce się z latem spotkać… 

 

 Zapraszam do słuchania piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 Rodzic czyta dziecku tekst piosenki 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o tekście piosenki:  

Co robi lato na łące? 

Jakie nazwy owadów pojawiają się w piosence? 

Jakie nazwy kwiatów pojawiają się w piosence? 

Gdzie śpi lato, gdy się zmęczy? 

Co jeszcze (zdaniem dziecka) może robić lato na łące? 

 Zachęcam do wspólnego śpiewania piosenki o lecie☺ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


Temat tygodnia: 

WAKACJE TUŻ, TUŻ 22.06.20- 30.06.20 

 

Proponowane działania: 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 Rodzic czyta dziecku zasady: 

 Jeśli kogoś nie znamy, na pewno z nim nie rozmawiamy 

 Gdy na plaży przebywamy, od mamy i taty się nie oddalamy 

 W górach po szlaku chodzimy, wtedy nie zbłądzimy 

 Gdy na słońcu przebywamy, czapkę lub kapelusz zakładamy 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html 

 Płynie w rzece woda, chłodna, bystra, czysta. 

Tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj 

 Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze, 

nie zrywaj! nie zjadaj! bo zatruć się możesz 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,778084-wakacyjne_rady.html 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o bezpieczeństwie podczas zabawy, spacerów, 

wycieczek, podróży 

 Rodzic zachęca dziecko do zapamiętania zasad 

Życzymy bezpiecznych i udanych wakacji!  

 

DOBREJ ZABAWY I ZDROWIA ŻYCZĘ ☺ 

OPRACOWAŁA Danuta Baraniewicz 

https://czasdzieci.pl/ro_artykuly/id,749192b.html
https://czasdzieci.pl/czytanki/id,778084-wakacyjne_rady.html

