
 

Temat tygodnia: Kolory lata 

 
Temat dnia: Zielony 

Wtorek 23.06.2020r. 

 

Witajcie kochane Storczyki 

Czy wiecie jakie święto dziś obchodzimy? 

  Dzień Ojca 

 

Wszystkim Tatusiom wszystkiego Najlepszego 

Pociechy z Dzieci, z Żon 

Dużo zdrowia i radości. 

 

Na początek dnia dwie wyjątkowe piosenki o Tacie 

"Daj mi rękę tato" - Piosenki na każdą szkolną okazję 

link: https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

 „Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

 

 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs
https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE


Dzisiejszy plan dnia: 
Cele szczegółowe:  

 bierze udział w zabawach ruchowych ,w tym rytmicznych, bieżnych naśladowczych 
 reaguje na umówiony sygnał 
 tworzy zbiory wg podanej cechy 
 używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania 
 rozwija zdolność logicznego myślenia 
 wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów 

pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu 
 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej 
 rozwiązuje zagadki 
 składa obrazek z pamięci 
 łączy przedmioty o cechach przeciwstawnych 

 

 ”Wakacyjny taniec”- improwizacje ruchowe 

Swobodna improwizacja dziecka do utworu „Wakacyjny taniec” link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MI5WdFTTT-w  

 “Zielone kropki”- zabawa tropiąca 

Rodzic w pokoju chowa zielone kropki, a dziecko szuka ich zgodnie z instrukcją 

wypowiadaną przez rodzica: ciepło - zimno 

 „Co jest cięższe?” zabawa matematyczna, porównywanie ciężkości przy użyciu wagi 

szalkowej 

Proponujemy wykonanie domowej wersji wagi szalkowej i sprawdzenie przez dzieci wagi 

różnych przedmiotów znajdujących się w domu. Zachęcamy do zapisania wyników 

obserwacji. 

 

               
 

 

 Coś z dawnych czasów, ale bardzo aktualne   

Czarodzieje Uśmiechu - My chcemy grać w zielone - link: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLIYE8-Xeh8  

 

 „Kształty i kolory” – zabawa matematyczna, tworzenie zbioru wg określonej cechy  

https://www.youtube.com/watch?v=MI5WdFTTT-w
https://www.youtube.com/watch?v=DLIYE8-Xeh8


 Dziecko rozwiązuje sudoku według wzoru- w pionie i w poziomie nie może się powtórzyć 

taki sam kształt. 

 
 

 „Kolorowy wyścig” – ćwiczenia grafomotoryczne 

Dziecko kolorowym mazakiem/ kredką, zgodnie z kolorem podanym na dole strony,                  

po śladzie zaznacza drogę od żabki do krzaczka.  



 

 

 
 

 „Obserwuj i powtórz!” - zabawa rozwijająca sprawność słuchowo- wzrokową  

„Ptaszki fruwają” – zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M  

 „W bocianim gnieździe” – obserwacje przyrodnicze 

Zachęcamy do obserwacji sokólskiego bocianiego gniazda i śledzenie rozwoju 5 jajek 

https://www.youtube.com/watch?v=PPIn_zBG2Q0  

 „Zielone zagadki” – zagadki słowne i obrazkowe  

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_M
https://www.youtube.com/watch?v=PPIn_zBG2Q0


 Liście są takie 

i trawa też. 

Jaki to kolor? 

Już pewnie wiesz. 

Odpowiedź: kolor zielony 

 Jak się zwie ta główka? 

Będzie z niej surówka. 

Odpowiedź: kapusta 

 Zieloną nosi koronę, 

przed skwarem daje ochronę. 

Odpowiedź: drzewo 

 Zielona, z lasu wzięta, 

wesoło nam z nią w święta. 

Odpowiedź: choinka 

 Każdy odgadnie tę zagadkę. 

Ma biały korzeń i zieloną natkę. 

Odpowiedź: pietruszka 

 

 Co zielonego jest na obrazku?  
 

        
 

 

 

 Ułóż obrazek według wzoru 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 „Przeciwieństwa” – łączenie ilustracji mających cechy przeciwstawne 
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

Przyjemnej pracy 

Pozdrawiamy 

                                                                                                                                      Wychowawczynie  



                                   


