
Poniedziałek  22.06.2020 

Temat: Smaki, zapachy i odgłosy lata. 

1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Opalamy nad morzem”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y18aFHAXLt0 

 

Zastanowimy się za co lubimy lato, będziemy rozpoznawać litery które tworzą 

wyraz lato, obejrzymy jak malarze przedstawiają tą porę roku, dowiemy się 

czym są żniwa i ściernisko. Przypomnimy sobie zjawiska pogodowe, zachodzące 

w przyrodzie latem. Będziecie rozpoznawać rysunkowe zagadki wykonane przez 

Rodziców, oraz zastanawiać się które zdanie na temat lata jest prawdziwe, a 

które fałszywe. Zaczynamy. 

2. Dziecięce Przeboje - Mam marzenia / Polskie piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 

Tekst piosenki : 

Nie ważne ile masz lat… 
Z nimi, jak w słońca promieniach – 
sprawią, że piękny jest świat, 
Marzenia, Marzenia, Marzenia! 

Wystarczy o nich wciąż myśleć 
Wymawiać je coraz głośniej, 
a los nam odpowiedź przyśle, 
Marzenia spełniaj radośnie! 

Marzenia dziś się spełniają, 
bo każdy z nas tego chce, 
sny w jawę się zamieniają, 
kto MARZY, ten dobrze wie… 

Nawet gdy jesteś malutki, 
nie bój się wierzyć i marzyć, 
Marzenia przegonią smutki 
i wszystko może się zdarzyć! 

Marzenia w sercu ma każdy 
i trzeba o nie dbać stale, 
bądź pewny siebie, odważny, 
a zajdziesz dalej i dalej! 

3. Ciekawe kształty- zabawa badawcza, utrwalająca rozpoznawanie napisu 

lato. 

Potrzebne nam będą: worek, tekturki w kształcie liter:  

l (z naklejonymi kolorowymi kropkami),  

a (z naklejonymi wacikami nasączonymi perfumami),  

t (wycięta z tektury falistej-można pozaginać papier techniczny),  

o (z naklejonym dzwoneczkiem). 



Wyjmujemy z worka tekturki wycięte w kształcie liter: l, a, t, o, i ozdobione.  

Dziecko bada właściwości tekturek: ogląda je, dotyka, porównuje fakturę i zapach. Następnie 

układamy litery w rozsypce przed dzieckiem. Prosimy dziecko o opisanie swoich wrażeń. 

Pytamy, dzięki jakim głównym zmysłom poznało każdą tekturkę (literę). 

Przykładowe odpowiedzi: 

 l – jest bardzo kolorowe – zmysł wzroku,  

a – pachnie –zmysł węchu, 

 t – ma ciekawą fakturę – zmysł dotyku,  

o – wytwarza dźwięki – zmysł słuchu.  

Następnie pytamy o to, co dziecku przypominają kształty tekturek. Dziecko układa z liter 

wyraz i go odczytuje. 

4. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 69,  

• 6 lat str. 81,  

5. Za co lubimy lato? – rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek i 

zabawami badawczymi. 

Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających lato (zamieszczam poniżej). 

Dziecko ogląda reprodukcje obrazów: Włodzimierza Tetmajera Żniwiarki w polu, 

Winslowa Homera For to be a former’s boy. Opisuje ich kolorystykę i nastrój. 

Zastanawia się, z jaką porą roku się kojarzą i jakie oznaki lata przedstawiają. Nadaje 

obrazom tytuły. Porównuje je z oryginalnymi tytułami, które podaje Rodzic. 

Następnie pytamy dziecko: Co dzieje się latem w przyrodzie? Wyjaśniamy znaczenie 

słowa żniwa. 

 
Włodzimierz Tetmajer Żniwiarki w polu 

 
 



 
 

Winslow Homer For to be a farmer’s boy 
 

Żniwa – to czas zbioru roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż, takich jak: 

żyto, pszenica, owies po których zostaje ściernisko. W Polsce żniwa trwają 

przeważnie dwa miesiące, od 15 czerwca do 15 sierpnia. 

 

 
 



 
Ściernisko- pole po skoszeniu rosnącego na nim zboża. 

 

 

6. „Co nam daje lato?”- poproście Rodzica o przeczytanie wierszyka w oparciu o 

ilustracje. Zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie: Za co lubię lato? 

 

Za co lubimy lato? 

 

 
 

 

7. Karta pracy część 5 

• 5 lat str. 70-71, 72 

• 6 lat str. 82-83, 84 

 

Za owoce: poziomki, jagody i maliny, 

za młode ziemniaki, warzywa i zboże na polu, 

słonko non stop, kolorowe paski na niebie, 

Za wspaniałe zabawy nad morzem, 

bursztyny, muszelki, łódeczki wydrążone w korze. 



Za ciepły powiew lasu, 

za chłód liściastego szałasu. 

Za co lubimy je też? 

Za to, że po prostu jest! 

 
Przeczytaj napis z pomocą Rodzica lub samodzielnie.  

Jak myślisz jakie widoki kryją się za literami?  

Podaję odpowiedzi, żebyś mógł je sprawdzić  

l- kapelusz słomkowy,  

a-morze, 

 t –siatka i piłka plażowa,  

o- słoneczniki. 
 

8. A ja wiem, że to lato: zadajemy dziecku pytanie Po czym poznajemy, że 
nadeszło lato? Dziecko wypowiada się, następnie proponujemy zabawę w zagadki. 

• Rozwiązywanie zagadek słuchowych – zjawiska charakterystyczne dla lata. 

Rodzic czyta zagadki , a dziecko podaje odpowiedzi. 

Ciemno, cicho. Co to będzie? 

Nagle grzmoty słychać wszędzie. (burza) 

Następnie odtwarzamy nagranie z odgłosami burzy. 

https://www.youtube.com/watch?v=5JBsAPRJeBY 

Pokazujemy obrazki przedstawiające krajobrazy – w czasie ładnej pogody i podczas 

burzy. Pytamy, czy dzieci słyszały i widziały burzę; czy wiedzą, jak należy się 

zachowywać podczas burzy. 

 
burza z piorunami 



 
słoneczna pogoda 

 

Drogie Starszaki, zapamiętajcie zasady zachowania podczas burzy, są bardzo 

ważne: 

• Unikaj przebywania w pobliżu szczytów i grzbietów górskich. 

• Unikaj otwartych przestrzeni, ale nie stój pod pojedynczym drzewem, 

słupem. 

• Wyjdź z wody! Pioruny często uderzają w powierzchnię wody. 

• Jeśli jesteś w domu, to zamknij okna, podczas burzy często wieje silny wiatr. 

 

Kilka słów o burzy... 
Burzy towarzyszą grzmoty, błyskawice, bardzo silny porywisty wiatr oraz obfite 

opady deszczu. Przed nadejściem burzy często panuje spokój, jest cicho. Ludzie 

dostrzegli to i wymyślili powiedzenie: Cisza przed burzą, to powiedzenie 

oznacza że mimo pozornego spokoju, nastąpi coś gwałtownego i  

niespodziewanego. Burza powstaje na skutek zderzenia zimnych i ciepłych mas 

powietrza, a pioruny to wyładowania elektryczne. 

 

Czytamy kolejną zagadkę  

 

Kolorowy most na niebie, co zachwyca dzieci. 

Zjawia się, gdy deszczyk pada i słoneczko świeci. (tęcza) 

 

Pytamy dziecko, co to jest tęcza, czy pamięta jak powstaje tęcza, jaki ma 

kształt? 

Przypominamy, że tęcza pojawia się na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci 

słońce. Wówczas promienie słońca załamują się w kropelkach wody. Zadajemy 

pytanie, czy dziecko pamięta, jakie kolory ma tęcza? 



 
Tęcza ma 7 kolorów: czerwony (na zewnątrz łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku). 

 

9. Co to jest?- rozwiązywanie zagadek rysunkowych. 
Potrzebujemy kartki i mazaka. 

Drodzy Rodzice, narysujcie proszę na kartce różne kształty, np. słońce, 

czereśnię, okulary, piłkę, palmę, żaglówkę itp. Dziecko zgaduje, co zostało 

narysowane. Próbuje sformułować poprawne zdanie związane z rysunkiem. 

Przykłady wypowiadanych zdań: Latem mocno świeci słońce. Latem dojrzewają 

czereśnie. Latem, nad morzem można pływać żaglówką. Itp. 
 

10. Prawda- fałsz- zabawa podsumowująca informacje o lecie. 

Wypowiadamy zdania, jeśli zdanie jest prawdziwe, dzieci podnoszą ilustrację z 

uśmiechniętą buźką i wstają, jeśli fałszywe- siedzą i pokazują obrazek ze smutną 

buźką. 

Przykłady zdań: 

-Latem trzeba się ciepło ubierać, pamiętając o szaliku i rękawiczkach. 

-Latem wyjeżdżamy na wakacje. 

-Latem pada z nieba kolorowy śnieg. 

-Latem dojrzewają owoce: truskawki, wiśnie i czereśnie. 

-Latem zwierzęta przygotowują się do zimowego snu. 

-Lato jest taką porą roku, podczas której odbywają się żniwa. 

-Latem wszystkie ptaki odbywają wędrówkę do ciepłych krajów, by uciec przed 

zimną pogodą. 



  
 

11. L jako lato i...lody!- ostatnie zadanie na dziś poćwiczymy pisanie literki l 

którą na pewno już znacie. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam jutro. ☺ 

 

 

 

Praca plastyczna dla chętnych. 

 
 

 


