
Materiały i propozycje działań  gr. IV  13.06.- 17.06.2020

Temat: Już nadchodzi lato

1. Zabawa ruchowa na dobry początek:                                                                                   
Najpierw zróbmy dwa podskoki -raz i dwa                                                                                  
potem jeszcze dwa obroty -właśnie tak                                                                                         
teraz mi pomachaj ręką, gdybyś mógł                                                                                        a 
na koniec rymowanki przysiad zrób.

2. Słuchanie piosenki „ Kolorowe lato” Misia i Margolci

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

Przyszło do nas lato, kolorowe lato.
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Będziemy po łące biegać na bosaka.
Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać.

Ref.
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to?
Że będziemy się bawili całe lato.
Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku.
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku.
Będziemy motyle gonili po łąkach.
policzymy, ile kropek ma biedronka.

Ref.
Hej maluchy…..

Rozmowa z dziećmi na temat pór roku. Jakie mamy pory roku? Jaka jest teraz pora roku? 
Jaką porę roku powitamy? Co będziemy robić podczas lata?

3. „Czym nas częstuje lato?” rozpoznawanie, wskazywanie, nazywanie owoców letnich:

czereśnie
truskawki
jagody
poziomki
agrest
porzeczki

4. Sałatka owocowa- wspólne przygotowanie sałatki owocowej z ulubionych owoców. 
Przypominamy dzieciom zasady spożywania owoców – mycia owoców i rąk. Pozwalamy 
dziecku  na samodzielne krojenie owoców na desce /używamy najlepiej plastikowego noża, 
aby dziecko się nie skaleczyło/, mieszanie pokrojonych owoców w misce.

5. Zabawa kołowa na melodię piosenki „Stary niedźwiedź mocno śpi”
Ciepło, ciepło wkoło nas, bo nadchodzi lata czas /idziemy po kole trzymając się za ręce/
Stańmy, stańmy w koło /zatrzymujemy się, dwa kroki do środka koła/

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


Wszystkim nam wesoło /dwa kroki w tył, zatrzymujemy się/
Bo słoneczko wita nas /machamy głową/
I zabawy nadszedł czas /klaśnięcie w dłonie/.

6. „Teraz ja, teraz ty” – zabawa konstrukcyjna. Budowanie jak najwyższej wieży z 
drewnianych klocków, układając klocki w parze naprzemiennie. Podczas układania kolejnych
klocków mówimy: „teraz ja, teraz ty”, ”teraz ty, teraz ja”

 7. Zabawa relaksacyjna z wykorzystaniem piosenki „Stoi strach na wróble”. Dotykamy 
zgodnie ze słowami piosenki części ciała dziecka. Na słowa: ćwir- ćwir, frrr...łaskoczemy 
dziecko. https://www.youtube.com/watch?v=CS0_p9oNS0A

Stoi strach na wróble,
Stoi strach na wróble, stoi przy wisience. 
Podparł się na kiju, rozkrzyżował ręce.
A wróblaszki -złodziejaszki przyleciały całą zgrają 
i nad strachem wydziwiają.
"ćwir... ćwir...ćwir.. ćwir!...ćwir"  ćwir...ćwir..ćwir... ćwir... ćwir!..."
Cap! Strach złapał wróbla dziada. Pod kapelusz-ci go wkłada.
Cap! Przyłapał i babulę. Wetknął-ci ją za koszulę.
Łap-cap! Chwycił ojca, matkę i schował ich za krawatkę.
Łap cap! Porwał stare ciotki wsadził je w kieszeń kapotki.
Haps młode wróblęta wetknął je w porcięta,
Haps młode wróblęta wetknął je w porcięta.
A wróblaszki złodziejaszki przez okienka frrr...
Czemuś sobie w przyodziewie nie załatał dziur,
Czemuś sobie w przyodziewie nie załatał dziur.

8.”Jak powstaje tęcza” oglądanie filmu

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU

Jak wygląda tęcza? Kiedy powstaje? Jakie ma kolory? Nazywanie/ wskazywanie kolejnych 
kolorów tęczy. 

9.Praca plastyczna ”Tęcza” rysujemy na papierze siedem pasków. Dziecko odbija dłonie 
pokryte  farbą ,wykleja paski kawałkami kolorowego papieru lub koloruje kredkami

Inny pomysł na wykonania tęczy: https://www.youtube.com/watch?v=l5iPQ3zR91Q&vl=pl

10. Opowieść ruchowa „Letnia pogoda”

W piękny ciepły letni dzień dzieci spacerowały po parku /spacerujemy z dzieckiem  po 
pokoju/, gdy nagle słońce schowało się za chmurami i nadciągnęła burza. Wszyscy próbowali 
schować się przed deszczem /zatrzymujemy się opieramy się plecami o ścianę/. Zaczyna 
kropić deszcz /przykucamy i stukamy palcem w podłogę/. Pada i pada /naprzemiennie 
uderzamy palcami w podłogę/. Na niebie pojawiają się błyskawice /wstajemy i wyciągamy 
naprzemiennie ręce do góry zaciskając w pięść palce i je prostując/. Słychać głośne grzmoty / 
tupiemy nogami/. Nagle burza uspakaja się, a zza chmur wygląda słońce /poruszamy palcami 

https://www.youtube.com/watch?v=l5iPQ3zR91Q&vl=pl
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU
https://www.youtube.com/watch?v=CS0_p9oNS0A


w górze/. O na niebie pojawia się tęcza /opuszczamy ręce „rysując”  w powietrzu łuk/. 
Wszyscy się cieszą /klaszczemy w ręce/.

11. Zabawa sensoryczna z gazetami  „Pogoda” 

- Deszcz –trzymamy gazetę w jednej ręce i uderzamy w gazetę palcami drugiej dłoni
- Parasole – maszerujemy trzymając gazetę nad głową.

- Ulewa - szeleścimy gazetami.

- Grzmot – trzymamy gazetę w jednej ręce i uderzamy w nią mocno  dłonią drugiej ręki.

- Peleryna – okrywamy się gazetą jak peleryną i maszerujemy.

- Kałuża- przeskakujemy obunóż przez gazetę.

- Leżymy na trawie – kładziemy się na gazetach i udajemy, że oglądamy chmury na 
niebie.

 12. „Letnie zagadki” - rozwiązywanie zagadek:

Czy wiesz, jak ta pora roku zwie się pośród ludzi,                                                                       
gdy słonko późno spać idzie, a wcześnie się budzi?/lato/

Kolorowa wstęga na niebie się mieni,                                                                                           
utkana jest z deszczu i słońca promieni /tęcza/

W mym ogródku rośnie krzak, który cierni wiele ma.                                                                  
Chyba nimi bronić chce, zielone owoce swe /agrest/

Śmietankowe, owocowe, zimne, słodkie, kolorowe.                                                                    
Jadamy je w lecie. Co to? Pewnie wiecie? /lody/

13. Zabawa rytmiczno ruchowa przy piosence „Czereśnie i dzieci”- zachęcamy dzieci do 
tańca, wyklaskiwania wystukiwania rytmu „ spacerowania” palcami do góry /naśladowanie 
wspinania się po drabinie/.
https://www.youtube.com/watch?v=NmhXT_qelDM

Różowe czereśnie pomiędzy listkami, do niskich gałęzi dosięgamy sami.                        
Przystawimy sobie drabinkę, stoliczek, narwiemy czereśni pełniutki koszyczek.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami, do niskich gałęzi dosięgamy sami.                                  
A wróble się śmieją z kłopotów dziecięcych, bo na czubku drzewa czereśni najwięcej.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami, do niskich gałęzi dosięgamy sami.                                  
Takie są dojrzałe, że aż leci ślinka, ćwir - ćwir, niepotrzebna wróbelkom drabinka.

Różowe czereśnie pomiędzy listkami, do niskich gałęzi dosięgamy sami.                                  
Zrobią dzieci kukłę, lecz nie dla zabawki, będzie straszyć wróble i odganiać kawki.

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


14. Letnie owoce praca plastyczna – lepienie z plasteliny, modeliny lub masy solnej.

15. Znajdź 3 różnice na obrazku - https://akademia.pwn.pl/view/2ed42699-db49-4430-
99c0-cbf95789126c/38190/CPR_wiosna_lato_5.pdf

16. Klasyfikowanie przedmiotów- gromadzimy przedmioty, zabawki w różnych kolorach. Z 
bibuły, chustek tworzymy okręgi, do których dziecko grupuje przedmioty ze względu na 
kolor. Powstałe zbiory przeliczamy, porównujemy z innymi, można nazwy przedmiotów 
dzielić na sylaby czy głoski. 

Źródło:https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/grupowanie-zbiory-nauka-kolorow/

18. Przepis na lody owocowe do wspólnego zrobienia z dzieckiem w domu: 
https://domowejroboty.pl/przepisy/lody-owocowe/

19. Doskonalenie orientacji przestrzennej:

Źródło: http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/08/zabawy-z-latem-scenariusz-zajec-w.html

http://boberkowy-world.blogspot.com/2017/08/zabawy-z-latem-scenariusz-zajec-w.html
https://domowejroboty.pl/przepisy/lody-owocowe/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/06/grupowanie-zbiory-nauka-kolorow/
https://akademia.pwn.pl/view/2ed42699-db49-4430-99c0-cbf95789126c/38190/CPR_wiosna_lato_5.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/2ed42699-db49-4430-99c0-cbf95789126c/38190/CPR_wiosna_lato_5.pdf


20. Pomysł na zabawę w domu-  m.in. budowanie wieży z plastikowych kubeczków, zabawy
z klamerkami, ćwiczenia oddechowe. https://www.youtube.com/watch?v=BjODc8_oZB8

  Opracowanie: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka

https://www.youtube.com/watch?v=BjODc8_oZB8

