
22 czerwca to pierwszy dzień lata! 

Zapraszam do wzięcia udziału w pokazie „wakacyjnej mody”. Czekamy na Wasze zdjęcia! ☺ 

 
 

1. Posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe 



 

2. Rozwiąż krzyżówkę interaktywną: 

https://learningapps.org/watch?v=prwct7jj320 

 

 

Lato, lato, co Wy dzieci na to? Wakacyjny nastał czas i jedziemy na wycieczkę, 

 

„zabieramy misia w teczkę”. 

 

 

 

 



 

3. Posłuchaj wesołego wierszyka: 

 

Wesoła kąpiel 

Kiedy słońce mocno praży, 

najprzyjemniej jest na plaży. 

Złoty piasek w pięty grzeje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 

Chociaż rzeczka chłodem kusi, 

czy bezpieczna, sprawdzić musisz, 

nim do wody wskoczysz! Plusk! 

Żabka z brzegu głową kiwa, 

że ktoś żabką świetnie pływa 

i z zazdrości zielenieje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje! 

Szumi woda, śpiewa fala, 

słońce twarze nam opala 

i przez sitko piegi sieje. 

Ja się śmieję, wiatr się śmieje. 

 

4. Dopasuj obrazek do zdjęcia  krajobrazu: 
https://learningapps.org/watch?v=py6e7tp6c20 

 

 

5. Karta pracy, cz. 4, s. 72. Odszukiwanie na obrazku piłek. Określanie ich położenia. Rysowanie po 

śladzie drogi piłki do bramki. 

6. Karta pracy, cz. 4, s. 75. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego o wakacjach. Kończenie 

kolorowania kredek według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.  



 

7. Ćwiczenia gimnastyczne: 

 • Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury. Na hasło: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: 

Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury 

płynące po niebie.  

• Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu. Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na 

kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad oczami. Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w 

jedną, a następnie w drugą stronę – obserwują lot samolotu.  

• Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła. Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe 

koła i duże koła. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. 

 • Masażyk relaksacyjny: rodzic siada za plecami dziecka i wykonuje masaż mówiąc rymowankę, następnie 

zmiana ról! ☺ 

Wycieczka 

Idzie pani: tup, tup, tup (stukamy plecy malucha opuszkami palców), 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk (stukamy w plecy zgiętym palcem), 

skacze dziecko: hop, hop, hop (opieramy dłoń na przemian to na przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok (dotykamy stóp, pleców i głowy dziecka). 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu (dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka), 

kropi deszczyk: puk, puk, puk (stukamy w plecy dziecka wszystkimi palcami), 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup (klepiemy plecki dziecka dłońmi złożonymi w miseczki), 

a grad w szyby łup, łup, łup (stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści). 

Świeci słonko (palcem wykonujemy na plecach koliste ruchy), 

wieje wietrzyk (dmuchamy we włosy dziecka), 

pada deszczyk (znowu stukamy opuszkami palców). 

Czujesz dreszczyk?  (leciutko szczypiemy w kark) 

 

8. Obrazek o lecie: 

 • Oglądanie reprodukcji malarskich - wyprawka, reprodukcje malarskie: Claude`a Moneta Stogi siana 

w Giverny; Olega Sumarokova Kobieta pod parasolem odpoczywająca na plaży. Dzieci oglądają 
reprodukcje, określają, z jaką porą roku się kojarzą i dlaczego.  

 Zapoznanie ze sposobem wykonania pracy-będzie ci potrzebne: 

-kartka A5, kredki, farby plakatowe, pędzelek, kubeczek z wodą, pastele, kartka z kolorowego bloku 

technicznego, klej, bibuła, kolorowy papier.  

• Wykonanie na kartkach formatu A5 obrazka o lecie (wybraną techniką).  
• Ozdabianie powstałych ramek kulkami z kolorowej bibuły lub kawałkami kolorowego papieru. 

 • Podpisanie się, samodzielnie z tyłu obrazka.  

 • Porządkowanie miejsc pracy.  

 

 

Życzę miłej zabawy! Pani Gosia ☺ 

 

 


