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ŚRODA- 17.06 

TEMAT: „Letnie zagadki” 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

Dziecko:  

- rozwiązuje zagadki słowne, kojarząc odpowiedź z konkretnym przedmiotem/zjawiskiem 

- wymyśla słowa związane z latem i wakacjami  

- maluje farbą uzyskaną z pianki do golenia 

- pamięta o porządkowaniu swojego miejsca pracy i dokładnym myciu rąk  

- wycina obrazki z lodami i umieszcza je pod dyktando rodzica w odpowiednim miejscu                  

w stosunku do obrazka budki z lodami 

 

1.  „Lubię się bawić” – zabawa wybranymi zabawkami - rozbudzanie własnej inicjatywy 

 
2. Ćwiczenia poranne „Jogowa opowieść ruchowa”  

 
Link:  https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA 
 
3. „Letnie zagadki ” -zabawa dydaktyczna 
 
Potrzebne będą: kapelusz słomkowy, karteczki z cyframi 1-6, koperty z cyframi i 

z zagadkami, ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem: tęcza, 

słońce, lody, klapki, strój, okulary. 

 
Rodzic kładzie przed dzieckiem słomkowy kapelusz z karteczkami w środku. Dziecko losuje 

karteczkę, po czym sprawdza jej zawartość. Spośród umieszczonych na kopert wybiera tę, 

która ma tą samą cyfrę, co na karteczce z kapelusza i podaje ją rodzicowi. Rodzic, odczytuje 

znajdującą się wewnątrz koperty, zagadkę. Zadaniem dziecka jest jej odgadnięcie. 

Poprawność odpowiedzi dziecko sprawdza, poprzez odkrycie kartki z tą samą cyfrą, 

umieszczoną na dywanie. 

 
Zagadki 
 
Ognista kula, która na niebie świeci 
Co dzień rano budzi dorosłych i dzieci. 
Jego promienie ciepło nam dają, 
A w lecie ciała nasze opalają. (słońce) 
 
To zjawisko latem zaobserwujesz, 
Gdy podczas deszczu słoneczko poczujesz. 
Siedem kolorów pojawi się na niebie, 
Gdy słońce z deszczem ocierają się o siebie. (tęcza) 
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Zakładasz je na stopy, gdy po plaży spacerujesz, 
Swobodnie i wygodnie się w nich czujesz. 
Gdy chodzisz, o piętę twoją uderzają 
I gdy się przysłuchasz, śmieszne dźwięki wydają. (klapki) 
 
Latem ich smaków nie zdołasz policzyć, 
Budki z nimi znajdziesz w całej okolicy. 
Są na patyku, w kubeczku czy też w rożku 
Zimne i słodkie, liżemy je po troszku. (lody) 
 
 Zakładasz je na stopy, gdy po plaży spacerujesz, 
Swobodnie i wygodnie się w nich czujesz. 
Gdy chodzisz, o piętę twoją uderzają 
I gdy się przysłuchasz, śmieszne dźwięki wydają. (klapki) 
 
Do kąpieli w basenie i w morzu bardzo się przydaje 
Okrycie pewnym częściom ciała daje. 
Jest lekki, kolorowy i wygodny 
Latem zawsze bardzo modny. (strój kąpielowy) 
 
Gdy na wakacje wyjeżdżasz, miej je zawsze ze sobą 
Są nie tylko letnią twarzy ozdobą, 
Ale przed promieniami słonecznymi twoje oczy ochronią, 
Przed wiatrem i piaskiem także osłonią. (okulary przeciwsłoneczne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Następnie dziecko wymyśla jak najwięcej słów związanych z wakacjami.  
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4. „Lody dla ochłody”- malowanie farbą z  pianki do golenia 
 
Link: 
http://lubietworzyc.blogspot.com/2017/08/lody-malowane-farba-z-pianki-do-golenia.html 
 

 
5. Czynności porządkowe- porządkowanie swojego stanowiska pracy 
 

6. „Gdzie są lody?”- zabawa orientacyjna- określanie położenia przedmiotów  

w przestrzenia  

Dziecko wycina kolejno obrazki lodów i pod dyktando rodzica nakleja  je w odpowiednich 

miejscach przy obrazku budki z lodami. 

 

 
 

Zachęcamy do dzielenia się wykonanymi  zabawami z dziećmi oraz pracami plastycznymi. 

Koniecznie prosimy robić zdjęcia lub nagrać krótki filmik z zabawy lub wykonanego zadania             

i wysyłać e-mailem na adres grupa.stokrotki1@wp.pl. Wszystkie Wasze prace będą 

zamieszczane na stronie internetowej przedszkola. 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY 

Wychowawczynie: Agnieszka Olechno, Aneta Gardziejczyk  


