
Temat kompleksowy od 15.06.2020- 19.06.2020 
                      Nadchodzi lato  
 
 
                Drogie dzieci  ! 
Za oknem coraz ładniejsza pogoda, a co za tym idzie, coraz więcej 
czasu będziecie mogli spędzać na dworze. Przez cały rok dzielnie 
pracowaliście, uczyliście się- najpierw w przedszkolu, a potem w domu. 
Teraz nadszedł czas na wypoczynek. Proponuję Wam kilka zabaw, 
możecie też wykonywać zadania w kartach pracy.  
 
1.Posłuchajcie piosenki Po łące biega lato i powiedzcie, jakie znacie 
oznaki lata. Może poszukacie oznak lata w ogrodzie, na łące, na 
spacerze z rodzicami? A na ilustracjach poniżej przedstawione 
zostało to, czego możecie szukać. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 
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2. Odpowiedzcie na pytania przeczytane przez rodzica, a 
przypomnicie sobie, jakie odgłosy wydają wymienione zwierzęta.  

Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? --Kle, kle, kle. 
Co mówi żaba, gdy bocianów tłum? --Kum, kum, kum. 
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? --Miau, miau, miau 
Co mówi kura, gdy znosi jajko? ---Ko, ko, ko. 
Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? ---Ku-ku-ryku. 
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? ---Me, me, me. 
Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? ----Mu, mu, mu. 
Co mówi piesek, gdy kość zjeść by chciał? ---Hau, hau, hau. 
Co mówi baran, gdy spać mu się chce? ----Be, be, be. 
Co mówi ryba, gdy powiedzieć chce? 
Nic! Przecież ryby nie mają głosu! 

 

3. Lato to czas, kiedy na niebie często gości słońce. Ale bywa też 
tak, że równocześnie zaczyna padać deszcz. Czy pamiętacie, co 
wtedy powstaje na niebie? Przypomnijcie sobie, w jaki sposób 
powstaje tęcza. 

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

 

4. Jeżeli macie ochotę, możecie zrobić tęczę samodzielnie, np. z 
papieru, plasteliny, kleju. Oto kilka propozycji, z których możecie 

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


skorzystać. 

 

 



 



 



5. A teraz czas na wycieczkę. Taką na niby. Możecie skorzystać z tej 
propozycji, gdy będzie brzydka pogoda. 

Wybieramy się na wycieczkę do lasu, mamy brzydką pogodę, dlatego 
należy się odpowiednio ciepło ubrać. (Dzieci naśladują czynności 
związane z ubieraniem się). Las znajduje się bardzo daleko, dlatego 
wybierzemy się na tę wycieczkę samochodem. (Dzieci jeżdżą 
samochodami, mając za kierownice plastikowe kółka. Gdy dorosły 
podnosi czerwoną kartkę, dzieci zatrzymują się, tak jak na czerwonym 
świetle, natomiast gdy zieloną jadą dalej).  
Jesteśmy w lesie. Idziemy cicho, aby nie spłoszyć zwierząt żyjących w 
lesie. (Dzieci skradają się na palcach). Drzewa poruszają gałęziami, 
słychać szum wiatru. (Dzieci naśladują ruchy gałęzi drzew i szum wiatru: 
szszsz o różnym natężeniu).  
Na ścieżce spotykamy wiewiórkę, która wesoło skacze ( Wiewióreczki 
skaczą na ugiętych nogach, z rękami zgiętymi przed sobą pomiędzy 
drzewami, co pewien czas zatrzymują się, przykucają ). 
Z drzewa na drzewo przelatuje dzięcioł. (Naśladują lot ptaka – poruszają 
się, machając rękami). Właśnie usiadł na jednym z drzew. Posłuchajcie, 
jak stuka dziobem w jego korę. (Przykucają, rytmicznie stukają zgiętym 
palcem o podłogę, powtarzają słowa: stuk, puk, stuk, puk). W oddali 
słychać, jak drwale piłują drzewo. (naśladują piłowanie drewna – 
naśladują: zzz, zzz, zzz).  
Na sośnie siedzi wróbel i głośno ćwierka. (Przykucają i głośno ćwierkają: 
ćwir, ćwir, ćwir). Idziemy dalej, przedzieramy się przez gęste zarośla, 
podnosimy nogi, omijając wysokie trawy. (Pokazują, jak przeciskają się 
przez zarośla. Idą, podnosząc nogi, jakby przechodziły przez wysokie 
trawy). Nagle w oddali pojawił się niedźwiedź. Cicho pomrukuje. (Idą na 
czworakach i powtarzają: wrr, wrr, wrr).  
Na niebie pojawiły się ciemne chmury i zaczął padać deszcz. (Naśladują 
ruchami palców padający deszcz, powtarzają: kap, kap, kap.) Niestety, 
nasza wycieczka dobiegła końca. Biegnijmy szybko do samochodów, 
aby schować się przed deszczem. (Biegną, a następnie otwierają 
parasole, zakładają kalosze i tak przygotowani maszerują do domu 
śpiewając dowolną piosenkę świeci...).Po wycieczce rysujemy, co 
widzieliśmy w lesie ( dzieci rysują obrazki ) 
 
6. Letnie Memory.  
 
Jeżeli chcecie zagrać w jakąś grę, ale wszystkie, które macie w 
domu już się Wam znudziły , to proponuję samodzielne wykonanie 
letniego Memory. Najpierw przygotujcie małe kartki, na których 
narysujecie obrazki. Pamiętajcie, że musicie narysować po 2 takie 



same obrazki, np. dwa maki, dwa motyle, itp. Pamiętajcie też, by 
obrazki kojarzyły się z latem. ( słońce, tęcza, piłka plażowa, itp.)  
I gra gotowa! Teraz wystarczy zaprosić do gry siostrę, brata, mamę 
czy tatę i zbierać pary obrazków. Wygrywa ten, kto ma najwięcej 
par. 
 A teraz zadanie specjalne. Zagrajcie w Memory tak, by …przegrać. 
Zobaczycie, że przegrana też może być fajną zabawą. 
 
 

 



7. Mam jeszcze propozycję  zabaw buzi i języka i

 

 
 



 
 
 
 



8.  propozycję ćwiczeń dla naszego mózgu

 
 
 



 
9. a dla cierpliwych i wytrwałych …..nauka wiązania butów . 
Przyjrzyjcie się obrazkom i spróbujcie. 

 

 



 
Przyjemnej zabawy! 
 Serdecznie pozdrawiamy wszystkie dzieci  
                                                                 Wasze Panie 

 



 
 
 
 
 


