
Materiały edukacyjne dla dzieci   gr.1  od  22.06.  do 30.06.2020r. 

Temat: Kolory lata 

 Zabawa ruchowa Omiń kałużę – Rodzic rozkłada na podłodze np. papierowe kółka. Dziecko biega 

tak, aby ich nie dotknąć / nie zamoczyć nogi w kałuży.  

 Osłuchanie z piosenką Razem z latem  https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw 

1.Chodzi złote lato 

w kapeluszu z kwiatów. 

W rękach ma latawiec, 

biega z nim po trawie. 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 

2. Czasem dla ochłody 

lato zjada lody. 

Zjada je powoli, 

gardło go nie boli. 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 Rozwiązywanie zagadek słownych Kolorowa paleta barw  

Żółty  Słonecznik swą nazwę zawdzięcza słońcu. 

                       Powiedzcie, jaki kolor je łączy? 

Zielony           Liście są takie i trawa też. 

                       Jaki to kolor? Pewnie już wiesz. 

Pomarańczowy Marchewka zawsze ten kolor kryje, 

                          Ale też takie bywają dynie. 

Czerwony       Tego koloru szukajcie w makach 

                        lub w muchomorze, co rośnie w krzakach. 

Filetowy          Jakim kolorem pytam wszystkich 

                        Maluje się fiołki lub śliwki. 

Brązowy         W jakim kolorze borowik – elegant 

                        na swoją głowę kapelusz przywdziewa. 

Niebieski        Gdy spojrzysz w górę na niebo 

                        lub chabry zobaczysz w życie, 

                        już będziesz wiedział na pewno 

                        o jakim kolorze myślę. 

 Historia małego nasionka – słuchanie opowiadania J. Wasilewskiej; poznanie kolejnych etapów 

wzrostu rośliny.  

Historyjka obrazkowa na stronie: https://przedszkolekamionki.kornik.pl/mrowki/od-ziarenka-do-

kwiatka/ 

Było sobie ziarenko. Ziarenko było maleńkie i słabe. Bało się, że zjedzą je ptaki, albo polna 

myszka. Ale zaopiekował się nim ogrodnik, który był duży i silny. Chodził po ogrodzie z łopatą i 

kopał ziemię. Włożył ziarenko do świeżo skopanej ziemi. A tam pod ziemią było ciemno, ciepło 

i cicho. Teraz sobie pośpię – pomyślało ziarenko. Leżało spokojnie przez jakiś czas, aż nagle 
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poczuło, że wokół zrobiło się mokro. Ach! To pewnie ogrodnik podlał ziemię! Rozzłościło się 

okropnie. Ze złości zaczęło się nadymać i pęcznieć tak mocno, aż pękło. Ale nic złego się nie 

stało. W miejscu pęknięcia pojawił się mały, biały kiełek. Małe ziarenko zaczęło szybko rosnąć. 

Ogrodnik podlewał je, a słońce ogrzewało swoimi promieniami i w niedługim czasie zamieniło 

się w piękny, kolorowy kwiat. 

 

Temat: Burza 

 Odgłosy natury dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8&app=desktop 

 Zjawiska pogodowe dla dzieci plakat inspirujący do rozmowy 

https://mala275.blogspot.com/2018/07/skadniki-pogody-symbole-i-zjawiska.html 

 Film edukacyjny dla dzieci Burza https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM 

 Piosenka o pogodzie Śpiewające Brzdące https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 Pioruny – malowanie farbami zygzaków na dużej powierzchni kartki. 

 

Temat: Tęcza  

 Słuchanie bajki Gabrieli Gąsienicy Ogród w kolorach tęczy 

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

 Tęcza dla dzieci malowana różdżką z cyklu Czy wiesz jak? – utrwalenie nazw kolorów tęczy 

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

 Praca plastyczna Tęcza malowana gąbką https://pl.pinterest.com/pin/847380486128970165/ 

 Tęczowe dłonie  https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/06/teczowe-dlonie/ 

 Tęcza wykonana z plasteliny – szablon: https://pl.pinterest.com/pin/611574824377295586/ 

Zdjęcie pracy: https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/09/karty-pracy-do-wyklejania-plastelina/ 

 Kolorowy deszcz – praca plastyczna z papierowego talerzyka i kolorowych pasków papieru 

https://kreatywnadzungla.pl/2019/10/kolorowy-deszcz-praca-plastyczna.html 

 Prezentacja Jak słoneczko z chmurką tęczę wyczarowały 

https://www.youtube.com/watch?v=8aD01XxBqaw&t=43s 

 Jak powstaje tęcza (film dla starszych dzieci) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qigLVHVd5j0&feature=emb_title  

 

Temat: Jaka dziś pogoda? 

 Kalendarz pogody https://pl.pinterest.com/pin/847380486128970060/ 

 Symbole do kalendarza pogody https://pl.pinterest.com/pin/847380486128969851/ 

 Piosenka Deszczyk pada https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A 

 Masażyk ciała Pogoda https://pm14.edupage.org/text/?text=teachers/-6&subpage=6 

 Angielski dla dzieci What’s the weather  like? 

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI 

 Film O pogodzie https://www.youtube.com/watch?v=staX3SFwKz8 

 Na słońce czy na deszcz? gra online https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/5958/obrazki-

pogodowe-na-slonce-czy-na-deszcz 
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Temat: Nad morzem  

 Lokomotywa – piosenka https://www.youtube.com/watch?v=4DInwf9K7yM 

 Bezpieczne wakacje na plaży – film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=oOq47PKOkA4 

 Lody na patyku – praca plastyczna z kolorowego papieru  

https://pl.pinterest.com/pin/847380486128969996/ 

 Praca plastyczna Zachód słońca nad morzem https://pracaplastyczna.pl/index.php/lato/259-

zachod-slonca-nad-morzem 

 Praca plastyczna Ryba z trójkątów https://pracaplastyczna.pl/index.php/zwierzeta/13-ryba-z-

trojkatow 

 

Temat: W górach 

 Tatry – prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1DH_ZDapVzM&feature=emb_title 

 Bezpieczeństwo w górach – film edukacyjny https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

 Piosenka Wesoło gra lokomotywa   https://www.youtube.com/watch?v=eghTPPifNsM 

 Piosenka  Cztery słonie, zielone słonie  https://www.youtube.com/watch?v=6-LrJfXpKV4 

 Praca plastyczna Górski krajobraz https://karolowamama.blogspot.com/2018/07/gorski-

krajobraz.html 

 Karta pracy Wakacyjne podróże – otocz pętlą przedmioty potrzebne w podróży 

https://naszelementarz.men.gov.pl/generator/worksheet/504b876cdeceb29ab7008cd47a129ed32

b9a94f2ad08250917d2a3f8dc994c68/ 

 

Temat: Wyruszamy na wycieczkę 

 Bezpieczeństwo dzieci nad wodą – film https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

 Rodzinna wycieczka – piosenka z filmem https://www.youtube.com/watch?v=tlCH6BFEISg 

 Karta pracy Połącz kwiatek z jego cieniem  https://property.hddiy.com/arbeitsblatter-fruhling-

blumen-ausschneiden-kleben-ausmalen-feinmotorik/ 

 Znajdź drogę do mety (str.1) https://crl.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcja-22-W-

%C5%9Bwiecie-wycinanek.pdf 

 Pomysły na wakacyjne zabawy i prace plastyczne https://dzieciakiwdomu.pl/2018/07/pomysly-

na-wakacyjne-zabawy-i-prace-plastyczne-dla-dzieci-na-lato.html 

 10 pomysłów na letnie zabawy i inspiracje https://kreatywnadzungla.pl/2018/07/lato-10-

pomyslow-na-prace-plastyczne-zabawy-eksperymenty.html 
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