
MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 15.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Lubimy lato 

1. Zabawa badawcza Ciekawe kształty. 

Worek, tekturki w kształcie liter: l (z naklejonymi kolorowymi kropkami), 

 a (z naklejonymi wacikami nasączonymi olejkiem truskawkowym), t (wycięta  

z tektury falistej), o (z naklejonym dzwoneczkiem). 

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

Dziecko bada ich właściwości: ogląda je, dotyka ich, porównuje fakturę  

i zapach. Następnie  układa wszystkie tekturki na środku. Prosi dziecko  

o opisanie swoich wrażeń. Rodzic pyta dziecko, 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 rodzic pyta o to, co dziecku przypominają kształty tekturek. Dziecko 

5-letnie układa z liter z rozsypanki wyraz i go odczytuje. 

  

2. Karta pracy, nr 69. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=70 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 przypomina, za pomocą których zmysłów Olek będzie poznawał świat 

podczas wakacji, 

 koloruje rysunek przedstawiający Olka, 

 odszukuje wśród naklejek obrazki przedstawiające narządy zmysłów, 

 nakleja je na odpowiednich zdjęciach, 

 słucha rymowanki. 

 

3. Ćwiczenia poranne. 
Instrument perkusyjny, ringo. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa – Podrzuć, klaśnij i złap. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Na jedno uderzenie w instrument 

zatrzymuje się, podrzuca ringo prawą ręką, wykonuje jedno klaśnięcie i chwyta 

ringo obiema rękami. Rodzic kontynuuje zabawę, ale przy kolejnym 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf


zatrzymaniu się uderza  dwa razy – dziecko wykonuje dwa szybkie klaśnięcia 

itd. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Podnieś skarb. 

Dziecko maszeruje, na dźwięk instrumentu wykonuje skłon z wyprostowanymi 

nogami, kładzie ringo na podłodze, liczy do trzech i je podnosi. 

 Ćwiczenie z elementem równowagi – Czas wakacji. 

Dziecko w siadzie prostym kładzie ringo na głowie. Przechyla głowę na prawą 

stronę i na lewą stronę, wypowiadając: tik-tak, tik-tak. Na sygnał rodzica 

przechyla głowę do przodu i zrzuca ringo na nogi. Zabawę powtarzamy kilka 

razy. 

 Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Wspólne zabawy. 

Dziecko stoi w parze z rodzicem. Rzucają, na zmianę, kółko ringo tak, aby 

znalazły się na rękach u drugiej osoby w parze. 

 Ćwiczenie uspokajające. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła z kółkiem ringo położonym na głowie.  

W czasie marszu głośno liczy do dziesięciu. Na sześć dziecko podskakuje  

i zmienia kierunek marszu. 

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

i zabawami badawczymi. 

 Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających lato.  

Wyprawka plastyczna, reprodukcje obrazów: Włodzimierza Tetmajera Żniwiarki 

w polu, Winslowa Homera For to be a former’s boy. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=125 

Dziecko ogląda reprodukcje obrazów: 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 im 

rodzic. Następnie rodzic pyta dziecko: Co dzieje się latem w przyrodzie? 

Dziecko wypowiada się. Rodzic zapoznaje dziecko ze znaczeniem słowa żniwa. 

Żniwa to czas zbioru z pól roślin uprawnych, głównie zbóż, takich jak: żyto, 

pszenica, owies. 

 Utrwalanie zdobytych wiadomości na temat cech lata. 

Rodzic zastanawia się, co dziecko już wie na temat charakterystycznych cech 

lata. Pyta dziecko: Po czym poznajemy, że nadeszło lato? Dziecko wypowiada 

się. Rodzic proponuje zabawę w zagadki. 

 Rozwiązywanie zagadek słuchowych – Zjawiska charakterystyczne dla lata. 

Odtwarzacz CD, nagranie z odgłosami burzy, obrazki przedstawiające 

krajobraz w czasie ładnej pogody oraz podczas burzy. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=125


Rodzic czyta zagadki K. Wilk, a dziecko podaje odpowiedź. 

Ciemno, cicho. Co to będzie? 

Nagle grzmoty słychać wszędzie. (burza) 

Następnie rodzic odtwarza nagranie z odgłosami burzy. Pokazuje obrazki 

przedstawiające krajobrazy – w czasie ładnej pogody i podczas burzy. Rodzic 

pyta, czy dziecko słyszało i widziało burzę; czy wie, jak należy się zachowywać 

podczas burzy. Rodzic informuje, na czym polega to zjawisko. 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. (rodzic wyjaśnia je 

dziecku). 

Rodzic prosi o uwagę i czyta kolejną zagadkę I. Fabiszewskiej. 

Kolorowy most na niebie, co zachwyca dzieci. 

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

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

kształt. Zapoznaje dziecko z tym zjawiskiem pogodowym. Przypomina, że tęcza 

pojawia się na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Wówczas 

promienie słońca załamują się w kropelkach wody. Rodzic pyta, czy dziecko 

pamięta, jakie kolory ma tęcza. Dziecko się wypowiada. 

 Rozwiązywanie zagadek rysunkowych. 

Karton, mazak. 

Rodzic rysuje na kartonie różne kształty, np. słońce, czereśnię. Dziecko 

odgaduje, co zostało narysowane. Próbuje sformułować poprawne zdanie 

związane z rysunkiem. Przykłady wypowiadanych zdań:  

Latem mocno świeci słońce.  

Latem dojrzewają czereśnie. 

 Zabawa podsumowująca informacje o lecie – Prawda – fałsz.  

Rodzic wypowiada zdania. Jeśli zdanie jest prawdziwe, dziecko wstaje, jeśli 

fałszywe, siedzi. Przykłady zdań:  

Latem trzeba się ciepło ubierać.  

Latem pada z nieba kolorowy śnieg.  

Latem zwierzęta przygotowują się do zimowego snu.  

5. Część badawcza Letnie zabawy. 

 Ćwiczenia oddechowe Zapachy lata.  

Wazon z różą i słonecznikiem. 



Rodzic stawia przed dzieckiem wazon z kwiatami kwitnącymi wczesnym latem, 

np. różą i słonecznikiem. Podaje ich nazwy. Dziecko przygląda się budowie 

kwiatów, wskazuje różnice w wyglądzie, a następnie pochyla się nad 

poszczególnymi kwiatami i je wącha: wciąga powietrze nosem, wykonując długi 

głęboki wdech, a wydycha ustami. Opisuje swoje wrażenia.  

 Doświadczenia z wodą i piaskiem. 

Cztery miski, papierowe łódeczki, plastikowe rurki, np. do napojów, drobny 

piasek. 

W pierwszej misce – dzieci puszczają  na wodzie papierowe łódeczki, przesuwa 

je oddechem (dmucha na nie). W drugiej misce – dziecko lekko uderza rękami  

o powierzchnię wody. W trzeciej misce – dziecko dmucha w wodę przez 

plastikową rurkę (np. do napojów). W czwartej misce – dziecko zanurza dłonie 

w drobnym piasku. Dziecko eksperymentuje kolejno na wszystkich 

stanowiskach, tak aby przeprowadzić każdą zabawę.  

 Pobudzanie zmysłu smaku – Smaki lata.  

Miseczki z różnymi owocami, np. truskawkami i czereśniami. 

Rodzic stawia przed dzieckiem miseczki z różnymi owocami, np. truskawkami  

i czereśniami. Nazywa je, zwraca uwagę na kolor i wartości odżywcze owoców. 

Następnie wspólnie z dzieckiem myje je i zachęca do degustacji. Dziecko 

określa walory smakowe owoców. 

 Podsumowanie doświadczeń.  

Dziecko omawia wrażenia: opisuje zapach kwiatów, smak owoców, mówi, jakie 

są woda i piasek, jakie dźwięki można za ich pomocą wytworzyć, np. pluskania 

i bulgotania, przesypywania. Określa właściwości fizyczne kwiatów, owoców, 

wody i piasku. Mówi ponownie, za co lubi lato. 

 Ćwiczenie relaksacyjne – Masaż wodny.  

Rodzic prosi dziecko, aby usiadło plecami w stronę rodzica. Rodzic rysuje 

palcem na plecach dziecka kropki, kreski: pionowe, poziome, linie faliste, 

stukają opuszkami palców itp. Na koniec masażu naśladuje strząsanie wody  

z rąk. 

5.Karty pracy, nr 70–71. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=72 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 ogląda zdjęcia, 

 odpowiada na pytanie, za co lubi lato, 

 nazywa zdjęcia i obrazki, odczytuje wyrazy, 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=72
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf


 słucha tekstu o tym, za co jeszcze lubimy lato, czytanego przez rodzica, 

 rysuje muszelki i truskawki po śladach. 

 

6.Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawy swobodne w piaskownicy. Wykorzystanie w nich wody. Badanie 

właściwości suchego piasku i mokrego piasku.  

Konewki z wodą, foremki, miski, łopatki. 

Dziecko bawi się w piaskownicy konewkami z wodą, foremkami, łopatkami. 

Bada właściwości: najpierw suchego piasku, a potem mokrego piasku. Próbuje 

lepić babki, rozmawia na temat wrażeń dotykowych.  

 

7. Ćwiczenia grafomotoryczne ( 5 latki) s. 30 – 31. 

Dziecko: 

 wskazuje wyższe dziecko w każdej parze dzieci (jeśli takie jest) i jego postać 

koloruje, 

 wskazuje położenie kotka względem fotela używając określeń: na, pod, 

przed, za, z lewej strony, z prawej strony, 

 koloruje fotel. 

 

Powodzenia! 


