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CO ROBIĆ LATEM? 

1. Dzień dobry       witam wszystkich Przedszkolaków. Przywitajmy się wczoraj 

poznaną piosenką: 

                                            SŁONECZNE POWITANIE 

2. Pachnący wianek – słuchanie wiersza Joanny Wasilewskiej. 

R. recytuje wiersz, pokazując w odpowiednich momentach obrazki kwiatów. 

     

 

Pachnący wianek 

Chodzi Zosia po łące, 

Zrywa kwiaty pachnące: 

Maki, chabry i rumianki, 

Będzie plotła wianki. 

Nazbierała cały koszyk, 

Piękny zapach się roznosi. 

Chabry, rumianki i maki, 

Wianek będzie nie byle jaki. 

Splata Zosia wianek, 

Bierze do ręki rumianek. 

Wącha kwiatek, ach, ach, ach,  Dzieci na jednym wydechu mówią: ach, ach, ach. 

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


Jaki piękny zapach, ach! 

Teraz kolej na maczek, 

Co czerwony ma fraczek. 

Wącha Zosia kwiat, ach, ach,        Dzieci na jednym wydechu mówią: ach, ach. 

Jaki słodki zapach, ach! 

Chaber też do wianka wplata, 

Ten błękitny powiew lata. 

Nosek wtula w kwiat, ach, ach,         Dzieci na jednym wydechu mówią: ach, ach. 

Cóż za cudny zapach, ach! 

Już gotowy wianek cały, 

Wszystkie kwiaty go ubrały, 

Różnobarwne i pachnące, 

Te, co rosły na tej łące. 

 

Oglądanie obrazków przedstawiających rumianki, maki i chabry. 

Rozpoznawanie i nazywanie kwiatów, o których była mowa w wierszu. 

Omawianie ich wyglądu. R. ponownie recytuje wiersz, a dzieci w odpowiednich 

miejscach powtarzają okrzyk: ach, ach. 

 

3. Dziś zapraszam Was na zajęcia muzyczno – ruchowe. Nauczymy się nowej 

piosenki i poruszamy się do niej. 

Najpierw posłuchajcie piosenki: RAZEM Z LATEM 

Razem z latem 

1. Chodzi złote lato                 Dzieci maszerują w miejscu przez całą zwrotkę. 

w kapeluszu z kwiatów. 

W rękach ma latawiec, 

biega z nim po trawie. 

https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw


Ref.: Hopsa, hopsasa,                        Podskakują. 

razem z latem ja.                     Wykonują obrót wokół własnej osi. 

Hopsa, hopsasa,                             Podskakują. 

razem z latem ja.                      Wykonują obrót wokół własnej osi. 

2. Czasem dla ochłody           Dzieci maszerują przez całą zwrotkę 

lato zjada lody. 

Zjada je powoli, 

gardło go nie boli. 

Ref.: Hopsa, hopsasa,                     Podskakują. 

razem z latem ja.                          Wykonują obrót wokół własnej osi. 

Hopsa, hopsasa,                              Podskakują. 

razem z latem ja.                       Wykonują obrót wokół własnej osi. 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

– O czym była piosenka? 

– Z czego był zrobiony kapelusz? 

– Co ma lato w rękach? 

– Gdzie biega lato? 

– Co zjada lato dla ochłody? 

Dzieci powtarzają tekst zgodnie z rytmem piosenki, na zasadzie echa po R. 

Wstają i śpiewając piosenkę, wykonują podany układ ruchowy. 

 

4. Ćwiczenie rytmiczne do piosenki ( użyj do wystukiwania rytmu tego co macie 

pod ręką) 

Dzieci wystukują rytm piosenki na woreczkach z grochem. Najpierw rytmicznie 

uderzają palcami, potem całą dłonią, a na końcu pięścią. 

 



5. Zadanie dla 4 latków: Pokoloruj obrazek, poproś rodzica o wycięcie. Twoim 

zadaniem będzie złożenie go w całość       

 

 



Zabawy w ogrodzie: 

• „Gonimy latawiec” – zabawa ruchowa w ogrodzie. 

Rodzic biegnie z latawcem, za nim dziecko naśladując jego ruchy. Po chwili 

następuje zmiana. 

• „Rzuć piłką jak najdalej” – zabawa w ogrodzie z elementem rzutu. 

Dzieci stoją i trzymają w rękach piłkę. Na hasło: Rzuć piłkę! – dziecko rzuca piłkę 

do przodu, starając się rzucić jak najdalej. Obserwuje toczącą się piłkę. 

Podnoszą ją i rzucają ponownie. Można zrobić również zawody, kto rzuci dalej. 

• „Obrazki” – tworzenie w ogrodzie dowolnych kompozycji z materiału 

przyrodniczego. R. rysuje kolorową kredą koła, a dzieci wypełniają je 

wzorami ułożonymi z patyków, kamyków, listków itp. materiałów. 

 

****Kochani jeżeli chcecie zrobić samodzielnie latawiec posyłam instrukcję, 

może Was zainspiruje       JAK ZROBIĆ LATAWIEC 

 

                                     

 

                                                                      SUPER ZABAWY ŻYCZYMY        

 

http://dobrzesiebaw.pl/jak-zrobic-latawiec/

