
Propozycje działań edukacyjnych dla dziecka na okres  

15.06- 19.06 2020r. 

 

Temat: Lato. 

 

15. 06. 2020r. - poniedziałek. 

 

1. „Po Łące biega lato” – wysłuchanie piosenki. 

Po wysłuchaniu piosenki rodzic prosi dziecko o opowiedzenie , gdzie można spotkać lato. 

Prosi o powtarzanie tekstu piosenki wers po wersie i ilustrowały ruchem jego treść. Dziecko 

próbuje śpiewać piosenkę.   

https://www.youtube.com/watch?v=aHuBtd9rZ6A 

 

2. „Lato czarodziej” -zabawa ruchowa przy muzyce. 

Rodzic puszcza muzykę / może to być poznana piosenka/, dziecko swobodnie tańczy, w 

przerwie w muzyce „Lato” – rodzic, zamienia dziecko w np.: samolot, żabę ptaka, wąż, piłka.  

Dziecko stara się odzwierciedlić ruchem to co zaproponowało Lato. Naśladowanie trwa tak 

długo, dopóki Lato ponownie nie włączy muzyki, wtedy dziecko tańczy w sposób dowolny.  

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

 

3. „Owoce lata” 

Rodzic przygotowuje koperty z pociętymi obrazkami owoców letnich: truskawki, czereśnie, 

maliny, poziomki.  

https://pl.depositphotos.com/vector-images/truskawka.html?qview=39273641 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/wi%C5%9Bnie-i-

czere%C5%9Bnie.html?qview=12827623 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/malina.html?qview=11522309 

https://pl.depositphotos.com/stock-photos/poziomka.html?qview=8766321 

PROSIMY  O  WYDRUKOWANIE  I  ROZCIĘCIE  OBRAZKÓW 

Dziecko układa  z części wylosowany obrazek owocu, nazywa go, określa jego kształt, smak, 

zapach. Może ułożyć pozostałe jeśli ma chęć.  

Rodzic zadaje pytania: 

- Jakie letnie owoce znajdziemy w lesie? /poziomki, maliny/ 

- Jakie owoce rosną latem w ogrodzie? / truskawki, poziomki, maliny/ 

- Co można zrobić z letnich owoców? / soki, dżemy, kompoty, galaretki/ 

 

4. „Obrazy lata” – ćwiczenie spostrzegawczości i logicznego myślenia. 

Rodzic przygotowuje różne obrazki  lub przedmioty, a dziecko wyszukuje w śród nich te , 

które kojarzą mu się z latem np. muszelka, okulary, klapki, wiśnie, truskawki, wiaderko, 

kapelusz, itp. Dziecko wybiera jeden z nich i uzasadnia dlaczego kojarzy mu się z latem. Jeśli 

dziecko potrafi uzasadnić swój wybór – każda odpowiedź jest właściwa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHuBtd9rZ6A
https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8
https://pl.depositphotos.com/vector-images/truskawka.html?qview=39273641
https://pl.depositphotos.com/vector-images/wi%C5%9Bnie-i-czere%C5%9Bnie.html?qview=12827623
https://pl.depositphotos.com/vector-images/wi%C5%9Bnie-i-czere%C5%9Bnie.html?qview=12827623
https://pl.depositphotos.com/vector-images/malina.html?qview=11522309
https://pl.depositphotos.com/stock-photos/poziomka.html?qview=8766321


 
Źródło; https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-pomoce.html 

 

 

 

 

https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2018/07/wakacyjne-klimaty-cz2-darmowe-pomoce.html


5. „Przetwory owocowe”- kompot z truskawek. 

Rodzic przygotowuje słoik, zakrętkę, letnie owoce np. truskawki, cukier. Dziecko wraz z 

rodzicem  płucze  truskawki,  obiera owoce z szypułek , układa w słoiku, rozpuszcza cukier w 

wodzie i zalewa owoce. Następnie zakręca słoik i zagotowuje tak przygotowany przetwór. Po 

wystygnięciu dziecko może zobaczyć jak wygląda wykonany kompot , który można spożyć w 

okresie zimowym. 

 

6. Przysłowia – poznanie znaczenia niektórych przysłów. 

Rodzic odczytuje zdania: 

- Mieć dwie lewe ręce./nie lubi pracować/ 

- Mieć muchy w nosie.  /ma zły humor/ 

- Siedzieć jak na szpilkach.  /siedzi niespokojnie/ 

- Spać jak kamień.  /ma mocny sen/ 

Rodzic rozmawia z dzieckiem co te przysłowia znaczą. 

Zadaniem dziecka będzie zilustrować jedno z przysłów. 

 

7. Liczymy głoski i kolorujemy gałki lodów: 

 



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

 

16. 06. 2020r. - wtorek. 

 

1. „Burza” – zagadka M. Przewoźniaka. 

 

Co się dzieje tam u góry? 

Wielką wojnę toczą chmury? 

Wciąż na siebie nacierają 

I strzelają, i błyskają? 

Co się tam na górze dzieje?  

Że się nam na głowę leje? 

od błyskawic niebo trzeszczy, 

A nam w butach chlupie deszczyk. 

Ciemne niebo dudni, świeci… 

Co się dzieje tam na górze? 

Wiedzą to na pewno dzieci: 

Oglądamy groźną…./burzę/. 

 

Po wysłuchaniu zagadki czytanej przez rodzica , prosi aby dziecko nazwało dźwięki, które w 

niej opisano. Rodzic zadaje dziecku pytania: 

- Jak należy się zachować w czasie burzy? 

* należy unikać wysokich obiektów. 

* nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami.: 

* należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu. 

* nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy. 

 

2. „Co słyszysz?” 

Rodzic puszcza nagrane odgłosy:  

- ulewy 

- grzmotu 

- małego deszczu 

- wichury. 

Dziecko stara się rozpoznać, co słyszy i podać nazwy tych zjawisk. 

http://xn--odgosy-5db.pl/wiatr02.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/burza02.php 

http://xn--odgosy-5db.pl/deszcz01.php 

https://www.youtube.com/watch?v=YZiF_PY8mmA 

 

3. „Kapie, pada, leje”. 

Rodzic prosi dziecko aby pokazało jak: 

 kapie deszcz. - uderzanie palcami o podłogę. 

jak pada deszcz- uderzanie dłońmi o podłogę. 

jak leje – tupanie nogami  

http://odgłosy.pl/wiatr02.php
http://odgłosy.pl/burza02.php
http://odgłosy.pl/deszcz01.php
https://www.youtube.com/watch?v=YZiF_PY8mmA


 

4. „Uwaga burza” – zabawa ruchowa – film edukacyjny ,,Burza – wszystko  zaczyna  się  

od  przedszkola’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM 

Rodzic  tworzy na dywanie koła z skakanki, szalika, sznurka. Dziecko biega dowolnie do 

dźwięków deszczu – szeleszczącej folii , a na hasło „burza” chowa się bezpiecznie w kole. 

 

5. „Skąd się bierze burza?” – eksperyment. 

Rodzic przygotowuje: szklankę, blaszane denko /pokrywka puszki/, balonik, kawałek 

wełnianej tkaniny. Zaprasza dziecko do przeprowadzenia eksperymentu. 

a/  Na suchej szklance umieszczamy blaszane denko. 

b/  Nadmuchujemy balonik/może to zrobić dziecko/. 

c/  Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na denku. 

d/  Zbliżamy palec do brzegu blachy. 

 

Obserwujemy przepływ prądu. Tłumaczymy dziecku to zjawisko, że w wyniku pocierania 

balonika wytworzyły się ładunki elektryczne – prąd i przeskoczyła iskra, którą można 

porównać do małej błyskawicy.  

 

6. Osłuchanie  z  piosenką ,,Śpiewające  brzdące – Pogoda’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

Oglądanie  filmu  edukacyjnego ,,Pogodowe zagadki  dla  przedszkolnej  gromadki’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Brw0UwYHIYg 

 

7. Zabawy matematyczne- dodawanie, łączenie kropek w odpowiedniej kolejności: 

https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-

5ccf4a32284b/38227/Szkolny_detektyw_zabawy_matematyczne.pdf 

 

 

17. 06. 2020 r. - środa. 

 

1. „Barwy tęczy” – zabawa ruchowa. 

Rodzic przygotowuje wstążkę o długości 2m. Może być też pasek bibuły. 

Dziecko do piosenki pt. „Tęcza cza, cza, cza” wykonuje improwizację ruchową z użyciem 

wstążki.  

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

 

2.„Tęcz, cza, cza, cza”.        

Koleżanko, kolego 

popatrz czasem na niebo 

Czasem zdarzyć się może, 

cud, zjawisko w kolorze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM
https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q
https://www.youtube.com/watch?v=Brw0UwYHIYg
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


Ref. Tęcz , tęcz, cza, cza, cza, 

        Czarodziejska wstążka ta. 

         Wiąże niebo z ziemią, o 

         jaki kolorowy splot. 

         Tęcza, tęcza, cza , cza, cza, 

         czarodziejska wstążka ta 

         Przez tę tęczę ,cały świat 

         kolorowy uśmiech ma. 

 

Narysuję tę tęczę 

i na zawsze ci wręczę. 

By ci było tęczowo, 

tęczę noś kolorową. 

 

Ref. Tęcza, tęcza, cza…. 

 

Śpiewaj z nami o tęczy, 

Kiedy nuda cię dręczy, 

W domu, w szkole , po burzy 

Tęcza minę rozchmurzy. 

 

Ref. Tęcza, tęcza,cza…… 

 

3. „Zapamiętaj kolory” – zabawa językowa. 

 

Po zakończeniu piosenki dziecko układa tęczę , z wcześniej przygotowanych przez rodzica 

kolorowych  pasków : czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, błękitny, niebieski, 

fioletowy./według tej kolejności/.  Dziecko przelicza paski , podaje ich ilość. 

Rodzic prosi aby wyliczyło kolory tęczy i podało: na jaką głoskę się rozpoczyna każdy kolor. 

Na koniec, dziecko może przykleić paski tęczy na kartce. 

 

4. Zabawy badawcze. 

Rodzic przygotowuje : szklankę z wodą , miskę , latarkę kartkę papieru., małe lusterko.  

Zaprasza dziecko do zrobienia tęczy. 

 

a/. „Tęcza w wodzie” 

 – dziecko nalewa wodę do miski i wkłada do środka lusterko tak, by opierało się o 

ściankę. Kieruje snop światła  latarki na część tafli lusterka znajdującego się pod 

wodą. Na kartce trzymanej za latarką obserwuje  pojawiającą się tęczę.  

b/ „ Jak sprowadzić tęczę?”.  

- dziecko kładzie na stole kartkę papieru, w odległości 10 cm nad papierem trzyma 

szklankę z wodą. Po chwili na stole powinna pojawić się tęcza. 

Rodzic pyta: 

- Jak myślisz skąd wzięła się tęcza? 



Rodzic tłumaczy: wiązka światła białego odbija się od lustra. Gdy wychodzi z wody, 

załamuje się. Tęcza powstaje na wskutek załamania i odbicia światła słonecznego w kroplach 

wody. Widzimy ją w postaci barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu. 

Powstaje także we mgle wodnej przy wodospadach, fontannach. Znika, kiedy wszystkie 

krople wody opadną lub wyparują.  

Lub  wg  zamieszczonego  linku 

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU 

 

5. Oglądanie  filmu  edukacyjnego pt.; Jak  powstaje  tęcza?’’ 

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

 

6. „Tęcza” – praca plastyczna. 

Rodzic przygotowuje duży arkusz papieru , farby, gąbkę. 

Dziecko maluje tęczę za pomocą gąbek. Następnie przy każdym kolorze wstawia cyfrę od 1 

do 7.  

 

7. Zabawa matematyczna – „Policz ile to jest?” 

Rodzic prosi dziecko aby zapisało cyfrę odpowiadającą kolorowi np.  

czerwonemu na tęczy – 1 i dodało do niego cyfrę odpowiadającą kolorowi żółtemu – 3. 

Dziecko układa zapis 1+3= 4 . Tak można się bawić w dodawanie i odejmowanie. 

 

8. Tęczowa karta pracy: https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-

5ccf4a32284b/38215/Zabawy_z_kodowaniem_Kolorowanko_karta_pracy.pdf 

 

 

18.06. 2020r. - czwartek. 

 

1. „Ukryty wyraz” 

Rodzic przygotowuje wydrukowane wyrazy: JAGODA< LATO< DOM PAPUGA< 

PARASOL< POLE. 

Prosi dziecko aby otoczyło pętlom  w wyrazie: 

PA PUGA – pierwszą literę 

PARASOL- piątą literę 

JAGODA – trzecią literę 

POLE – drugą literę 

DOM – pierwszą literę 

LATO – drugą literę  

Następnie dziecko odczytuje powstały wyraz POGODA. 

 

2. „Pogoda” – wysłuchanie opowiadania B. Formy. 

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. Ale co z 

tą pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę. 

- Mamusiu, nie widać słonka, po niebie płyną ciemne chmury – chłopiec ze smutkiem 

spogląda w okno. 

https://www.youtube.com/watch?v=kR3oJ88rLPU
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38215/Zabawy_z_kodowaniem_Kolorowanko_karta_pracy.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38215/Zabawy_z_kodowaniem_Kolorowanko_karta_pracy.pdf


- Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka  krótkie spodnie, pewnie ich nie 

założę- coraz bardziej denerwuje  się Adaś. 

- Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę – tłumaczy mama. 

- Jest ciepło , chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie 

pogoda -  na ekranie pojawia się mapa Polski. 

- Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi mama. – Wprawdzie 

widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. 

Adaś wpatruje się w mapę pogody. 

- Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy 

na nim pogodę., jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, 

krople deszczu, ugięte na wietrze drzewa.  

Zegar wybija ósmą godzinę. 

- Na nas już czas – mama z  Adasiem idą do przedszkola. 

- Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej. 

Pogoda dopisała. Chociaż było pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer 

nad jeziorem, przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, 

chociaż trochę zmęczone.  

 

 
Źródło; http://www.polishbilingualday.com/language/pl/materialy-edukacyjne-dla-dzieci-memo-szkola/ 

 

Po  przeczytaniu opowiadania rodzic zadaje pytania: 

- Gdzie wybrał się Adaś? 

- Dlaczego chłopiec był zmartwiony? 

- Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? 

http://www.polishbilingualday.com/language/pl/materialy-edukacyjne-dla-dzieci-memo-szkola/


- Jaka pogoda była na wycieczce?  

 

3. „Prognoza pogody”  - tworzenie mapy pogody. 

Rodzic drukuje kontur mapy Polski.       

http://bystredziecko.pl/mapa-konturowa-polski/ 

 

Przypina na niej symbole zjawisk pogodowych / dziecko samo może je narysować/ 

słońce, chmurka, deszcz,  wiatr- uginające się drzewo, słońce za chmurką. Wspólnie z 

dzieckiem odczytuje prognozę pogody. Rodzic nazywa i wskazuje kierunki na mapie: północ, 

południe, wschód, zachód. 

 

4. „Jaka dziś u nas jest pogoda?” 

Rodzic drukuje dni tygodnia PNIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA< CZWARTEK< 

PIĄTEK,SOBOTA, NIEDZIELA. 

Zadaniem dziecka jest wybrać napis danego dnia , nakleić go na kartce i narysować pogodę 

jaką widz  za oknem. 

Dodatkowo: 

„Połącz w pary” – łączenie  w pary obrazka z cieniem.  

 https://mamotoja.pl/pub/gry_i_zabawy/lamiglowki/polacz_cienie_owoce.pdf     

 

5. Wakacyjne sylaby i głoski. Karta pracy: https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-

45fd-998f-5ccf4a32284b/38223/Wakacyjne_sylaby_i_gloski_karta_pracy.pdf 

 

19 06. 2020r. - piątek. 

 

1. „Letnia łąka” – spacer z rodzicem na pobliski zielony teren /park, łąka/. 

Dziecko obserwuje jak wygląda latem łąka- jest zielona trawa, kwiaty – stokrotki , mlecze, 

maki. Latają owady – pszczoły , bąki , motyle. 

 

 

http://bystredziecko.pl/mapa-konturowa-polski/
https://mamotoja.pl/pub/gry_i_zabawy/lamiglowki/polacz_cienie_owoce.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38223/Wakacyjne_sylaby_i_gloski_karta_pracy.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38223/Wakacyjne_sylaby_i_gloski_karta_pracy.pdf


Źródło; http://active-media.e-

kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=435&limitsta

r 

 

2„Letnie krajobrazy” . 

Rodzic przygotowuje ilustracje z letnimi  krajobrazami . Rozmawia z dzieckiem na ich temat. 

Podaje nazwę środowiska przyrodniczego i krajobrazu / morski, górski, las, łąka, rzeka, 

jeziora./ Prosi dziecko aby namalowało farbami letni pejzaż. Rodzic puszcza nagranie  -Lato 

Vivaldiego- dziecko zamyka oczy i wyobraża sobie krajobraz, jaki chciałoby namalować. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE&list=RDhGV-MRdcQOE&start_radio=1&t=0 

 

3„W prawo w lewo” – zabawa ruchowa. 

Dziecko swobodnie tańczy przy muzyce piosenki pt. „Tęcza”  

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

Na przerwę w muzyce , rodzic podaje hasło- skocz w prawo, skocz w lewo, skocz do przodu, 

skocz do tyłu. Można podać ilość skoków np. – skocz 2 razy w prawo, itp.  

 

4.„Co na początku, a co na końcu?” 

Rodzic pokazuje ilustracje : kurtki, butów, okularów, plecaka, zegarka, mapy, aparatu 

fotograficznego, i prosi dziecko aby podało pierwszą i ostatnią literę danego obrazka np. 

KURTKA – pierwsza K – ostatnia A             proszę o obrazki 

 

5.„Letnia łąka”. 

Rodzic przygotowuje kolorowy papier, nożyczki, klej, kartkę papieru, kredki.  

Przypomina dziecku jak wyglądała łąka ,którą widziało na spacerze. Prosi aby z białego 

papieru wycięło płatki stokrotek i przykleiło je do żółtego koła / tak dziecko wykonuje 5 

stokrotek/.  Z żółtego papieru wycięło 3 większe koła, a następnie je ponacinało /dookoła/ 

tworząc mlecze, potem z czerwonego papieru płatki maków i skleiło je razem – tak powstaną 

2 maki. Pasek  zielonego papieru ponacinało prostopadle tworząc trawę. Z tak 

przygotowanych elementów dziecko naklejając na kartce trawę, na nią stokrotki, mlecze, 

maki komponuje letnią łąkę, Następnie dorysowuje wyżej  motyla, pszczoły, słońce, chmurki 

a może krople deszczu. 

 Po zakończonej pracy, rodzic prosi by dziecko policzyło kwiaty na łące i zrobiło zapis: 

5+3+2= 10.   

 

6. Pokoloruj zgodnie z oznaczeniem: 

http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=435&limitstar
http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=435&limitstar
http://active-media.e-kei.pl/public_html/przedszkole27/index.php?option=com_content&view=category&id=14&Itemid=435&limitstar
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE&list=RDhGV-MRdcQOE&start_radio=1&t=0
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


 
Źródło: https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/ 

Dodatkowe propozycje: 

 Kodowanie: https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-

5ccf4a32284b/38211/Zabawy_z_kodowaniem_Trzy_kolory_karta_pracy.pdf 

 Pomysły na wakacyjne zabawy: https://www.jaskoweklimaty.pl/35-pomyslow-na-wakacyjne-

zabawy-na-dworze-z-dziecmi/ 

 http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/ 

 

Opracowały: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38211/Zabawy_z_kodowaniem_Trzy_kolory_karta_pracy.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/f911654f-6cb0-45fd-998f-5ccf4a32284b/38211/Zabawy_z_kodowaniem_Trzy_kolory_karta_pracy.pdf
https://www.jaskoweklimaty.pl/35-pomyslow-na-wakacyjne-zabawy-na-dworze-z-dziecmi/
https://www.jaskoweklimaty.pl/35-pomyslow-na-wakacyjne-zabawy-na-dworze-z-dziecmi/
http://dziubdziak.pl/40-pomyslow-na-zabawy/

