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NADCHODZI LATO 🌞🌞🌞🌞🌞🌞 

 

1. Dzień dobry       witam wszystkich Przedszkolaków: 

                                            SŁONECZNE POWITANIE 

 

2. „Tęczowe lato” – posłuchajcie wiersza A. Frączek 

Polskie lato, głową ręczę, 

przypomina trochę tęczę. 

Bo... 

...bo zielone jest jak liście 

i jak trawa, oczywiście, 

i porzeczek pełne krzaki, 

bo błękitne jest jak niebo 

nad Łańcutem, Łomżą, Łebą, 

bo żółciutkie jest jak słońce 

i dojrzałych zbóż tysiące. 

Polskie lato, głową ręczę, 

bardzo przypomina tęczę! 

 

Wyjaśnienie zwrotu „głową ręczę”. R. wyjaśnia także, że Łańcut, Łomża, Łeba to 

nazwy miast. 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

– O jakiej porze roku jest mowa w wierszu? 

– Jakie kolory wymienione są w wierszu? 

– Co jest koloru zielonego / czerwonego / błękitnego / żółtego? 

https://www.youtube.com/watch?v=SNd3KVqe7Us


– Co jeszcze związanego z latem może być koloru zielonego / czerwonego / 

błękitnego / żółtego? 

– Z czym ci się kojarzy lato? 

 

3. „Znajdź kolor” – zabawa ruchowa.  

Rodzic z dzieckiem siedzi na środku pokoju. R. mówi „Myślę o kolorze…żółtym”, 

znajdź mi taki kolor. Dziecko rozgląda się wokoło w wskazuje dany kolor. 

Następuje zmiana i to dziecko mówi o jakim kolorze myśli. Żeby urozmaić 

zabawę można zmienić polecenie „ Podaj mi trzy rzeczy, które są koloru np. 

zielonego?” 

4. Znajdź różnice: 

 

 

 

 



5. „Kotki wygrzewają się na słonku” – zabawa z czworakowaniem. Można do 

tego ćwiczenia skorzystać z utworu VIVALDI 

Dzieci-kotki chodzą na czworakach. Na znak R. zatrzymują się i przechodzą do 

leżenia na plecach. Podnoszą ręce i nogi, wyciągając się do góry (słońca). Po 

chwili odpoczynku czworakują dalej. 

 

6. Zadanie dla 4 latków: Wykonaj ćwiczenie wg polecenia: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BL_B5lteAWs


7. Posłuchajcie „Bajki o żółtej kredce” 

                                                  BAJKA O ŻÓŁTEJ KREDCE 

 

8. Jeżeli zainspirowała Was bajka, zapraszam chętne dzieci to wykonania pracy 

plastycznej. Potrzebujecie żółtą kartkę, z której rodzice wytną kółko i wąskie 

paseczki. Waszym zadaniem jest naklejenie na kartce kółka, od niego 

odchodzące promyki (Sprytni rodzice zauważą pewien myk w naklejaniu, aby 

kółeczko przykryło wychodzące promyki      ) 

                                 

 

Ps. Wielka prośba do Rodziców: Zaopatrzcie się w paczuszkę Skitllesów 

 

 W czwartek poeksperymentujemy       

 

                                                    POZDRAWIAMY       

https://www.youtube.com/watch?v=tpPqf9H7Cw4

