
Materiały edukacyjne od 15.06 do 19.06 

 

1. Odsłuchanie piosenek o lecie. 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 

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

2. Słuchanie wiersza Z. Beszczyńskiej pt. „Żeby przyszło lato” 

Żeby przyszło lato 

Tyle już dni czekam na to 

żeby znów przyszło lato 

żeby latać jak ptak 

żeby poczuć wiśni smak 

czary mary 

hej dżdżownice 

zróbcie ze mnie czarownicę! 

czary mary 

hej ropuchy 

żeby się mnie każdy słuchał! 

nie wiem co bym dała za to 

żeby już przyszło lato. 

3. Omówienie treści wiersza: 

- O czym jest wiersz? 

- O czym marzy autorka wiersza? 

- Z czym kojarzy się jej lato? 

- Z czym Tobie kojarzy się lato? 

4. Zagadki słowne – po odgadnięciu zagadki dziecko dzieli słowo na sylaby. 

- Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. (słońce) 

- Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. (strój kąpielowy) 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


- Można na niej się opalać, 

Zamki z piasku też budować. 

Gdy się znudzi, można z mamą 

Brzegiem morza spacerować. (plaża) 

- Włóż do niego wszystkie rzeczy: 

sok, kanapkę i czapeczkę. 

Potem załóż go na plecy 

i na letnią idź wycieczkę. (plecak) 

- Duży ogród w środku miasta, 

dużo domków w nim i klatek. 

Zajrzyj tam by się przekonać, 

co zwierzęta robią latem. (zoo) 

- Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. (morze) 

-  

5. Zabawa muzyczno-ruchowa „Koło ratunkowe” 

W pomieszczeniu na ziemi leżą porozkładane szarfy (mogą być też poduszki). Musi być  

o jedną szarfę mniej, niż uczestniczących graczy. Wszyscy poruszają się po pomieszczeniu  

w rytm muzyki, gdy muzyka umilknie. Wszyscy wskakują do szarfy. Kto nie zdążył się 

schronić, ten wypada z gry. I kolejna szarfa zostaje zabrana. 

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

6. Zagadki o kolorach: 

To będzie bardzo łatwa zagadka: jakiego koloru jest niebo, kiedy jest ładna pogoda? (niebieski) 

Tego koloru szukajcie w makach lub w muchomorze (czerwony) 

Marchewka zawsze ten kolor kryje, ale też takie bywają dynie (pomarańczowy) 

Liście są taki i trawa też, jaki to kolor, już chyba wiesz (zielony) 

W jakim kolorze są piękne fiołki i smaczne śliwki? (fioletowy) 

To kolor ciepły i miły jak promienie słońca i płatki słonecznika (żółty) 

Pytanie: Czy te wszystkie kolory można gdzieś razem zobaczyć? 

7. Prezentacja ilustracji tęczy. Dziecko omawia jej wygląd, ustala kolejność występowania 

kolorów na tęczy czyli: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. 

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


 

8.  Próba odpowiedzi dziecka na pytanie: Jak powstaje tęcza? Proponujemy obejrzeć filmik 

podany w linku poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

9. Opowiadanie o tęczy: 

Kiedyś, bardzo dawno temu, wszystkie kolory świata zaczęły się sprzeczać. Każdy z nich 

utrzymywał, że jest najpiękniejszy, najważniejszy, najpotrzebniejszy. 

Zieleń powiedziała: 

- Jest oczywiste, że jestem najważniejszym kolorem. Jestem piękna i nie ma beze mnie wiosny, 

ani lata. Jestem kolorem trawy, drzew, liści. Beze mnie świat byłby smutny. 

Przerwał jej niebieski: 

- Patrzysz tylko na ziemię; a co z morzem i niebem? To ja nadaję im kolor. Ja pomalowałem 

caluteńkie niebo, każdą rzekę, jezioro, morze, ocean. Jestem niezbędny i najważniejszy! 

Kolor żółty uśmiechnął się swoim zwyczajem: 

- Jesteście wszystkie bardzo ważne, ale to ja przynoszę światu uśmiech, radość, ciepło. Słońce 

jest żółte, księżyc jest żółty, gwiazdy są żółte. Wszystko, co pomaluję jest takie piękne, że 

wszyscy patrzą na to z zachwytem! 

Czerwień nie mogła znieść tego długiego wywodu: 

- Ja jestem ponad wami wszystkimi bo ja jestem kolorem serca – miłości. Jestem też kolorem 

ognia. Daję ludziom ciepło. Beze mnie nie można się obejść! 

Spór kolorów trwał i coraz bardziej się wzmagał. Nagle na niebie pojawiła się wielka czarna 

chmura i powiedziała: 

- Jesteście niemądre kolory! Wszystkie jesteście piękne, jak motyle, jak kwiaty. Tak mi smutno 

jak słucham waszej kłótni! I chmura zaczęła płakać gęstym deszczem. 

W tej chwili na niebie pojawiło się słońce i powiedziało: 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


- Nie płacz chmuro, a wy kolory, przestańcie się kłócić. Weźcie się za ręce i namalujcie na 

niebie coś pięknego razem, aby było widać was wszystkie. 

- Kolory zaczęły malować na niebie różnobarwne pasy i tak powstała tęcza. Na jej widok 

chmurka się uśmiechnęła, a kolory zobaczyły, że każdy z nich jest piękny i niezastąpiony i 

wspaniale wyglądają razem! 

Na pamiątkę tej chwili za każdym razem, gdy słońce chce pocieszyć kropelki spadającego 

deszczu, na niebie pojawia się tęcza. 

10. Słuchanie zagadek słownych: 

- Kiedy błyskawica, kiedy ulewa 

Kiedy wicher łamie drzewa 

To już znak, że idzie duża 

Wielka, groźna, straszna…. (burza) 

- Co to jest odgadnij! 

Leci tylko na dół 

Jest tylko na dworze 

Suchy być nie może! (deszcz) 

- Jasny zygzak na ciemnym niebie, 

Może czasem przestraszyć ciebie! (piorun, błyskawica) 

- Turla się, ryczy i rzęzi 

Jakby się urwał z uwięzi. 

Wielki i dziki kot 

Czasem znów wali jak młot ,to jest. (grzmot) 

- Szumi, gwiżdże, czasem gna 

Skąd i dokąd? Kto go zna ? 

Dmucha, szarpie, czasem rwie 

Po co? Za co? Kto go wie? (wiatr) 

11. Propozycje prac plastycznych: 

  https://pl.pinterest.com/agapomyk8287/prace-plastyczne-lato/ 

 https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=t%C4%99cza&rs=typed&term_meta[]=t%C4%99

cza%7Ctyped 

 https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lato%20prace%20plastyczne&eq=l

ato%20p&etslf=3026&term_meta[]=lato%7Cautocomplete%7C1&term_meta[]=prace%7

Cautocomplete%7C1&term_meta[]=plastyczne%7Cautocomplete%7C1 

https://pl.pinterest.com/agapomyk8287/prace-plastyczne-lato/
https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=t%C4%99cza&rs=typed&term_meta%5b%5d=t%C4%99cza%7Ctyped
https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=t%C4%99cza&rs=typed&term_meta%5b%5d=t%C4%99cza%7Ctyped
https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lato%20prace%20plastyczne&eq=lato%20p&etslf=3026&term_meta%5b%5d=lato%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=prace%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=plastyczne%7Cautocomplete%7C1
https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lato%20prace%20plastyczne&eq=lato%20p&etslf=3026&term_meta%5b%5d=lato%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=prace%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=plastyczne%7Cautocomplete%7C1
https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2&q=lato%20prace%20plastyczne&eq=lato%20p&etslf=3026&term_meta%5b%5d=lato%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=prace%7Cautocomplete%7C1&term_meta%5b%5d=plastyczne%7Cautocomplete%7C1


12. Różne karty pracy: 

 https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=lato%20karta%20pracy&rs=typed&term_meta[]=l

ato%7Ctyped&term_meta[]=karta%7Ctyped&term_meta[]=pracy%7Ctyped 

 https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/06/wakacyjne-klimaty-2-karty-pracy-do.html 

 https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/ 

13. Zabawy ruchowe: 

 https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zabawy-na-lato/ 

 https://przedszkole2.koscian.pl/Zabawy_ruchowe_dla_dzieci_-_propozycje.html 

https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=lato%20karta%20pracy&rs=typed&term_meta%5b%5d=lato%7Ctyped&term_meta%5b%5d=karta%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pracy%7Ctyped
https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=lato%20karta%20pracy&rs=typed&term_meta%5b%5d=lato%7Ctyped&term_meta%5b%5d=karta%7Ctyped&term_meta%5b%5d=pracy%7Ctyped
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2017/06/wakacyjne-klimaty-2-karty-pracy-do.html
https://panimonia.pl/2017/08/25/wakacje-obrazki-karty-pracy-kolorowanki/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2017/06/zabawy-na-lato/
https://przedszkole2.koscian.pl/Zabawy_ruchowe_dla_dzieci_-_propozycje.html

