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1. Posłuchajcie wiersza Magdaleny Frączczak: 

 

„Lato” 

Przyszło do nas lato ciepłe i pachnące, 

będziemy się bawić na zielonej łące. 

Pogramy w piłeczkę, albo w chowanego, 

odwiedzimy na wsi dziadka kochanego. 

 

Pojedziemy w góry, by szlaki zdobywać, 

a potem nad morze troszeczkę popływać. 

Odkryjemy miejsca dotąd nam nieznane, 

dobrze, że już przyszło lato ukochane. 

 

*- Co dzieci będą robić latem? 

*- Jakie są wasze ulubione letnie zabawy? 

 

2. „Jak bawię się latem?”- zabawa dydaktyczna. 

Dzieci rysują swoją ulubioną letnią zabawę np. jazdę na rowerze, robienie babek 

z piasku, zabawę piłką itp. 

 

3. Zabawy z piłką: 

Piłka skacze. Hopsasa. 

I już piłkę Ania ma. 

Piłka w lewo. Ania w prawo. 

Fajna z piłką jest zabawa. 

Musisz tylko dobrze skakać. 

Aby skoczną piłkę złapać. 

 

*- Dzieci maszerują po dywanie, podrzucają piłkę lekko do góry i łapią. 

*- Dzieci trzymają piłkę w rękach i starają się ruchem naśladować sposób jej 

odbijania.. 

*- Dzieci stoją na dywanie, starają się przełożyć piłkę raz pod prawym, raz pod 

lewym kolanem. 

*- Dzieci leżą na brzuchu, przetaczają piłkę z ręki do ręki, tak aby nie uciekła. 

*- Siad podparty, piłka leży przed dzieckiem. Staramy się położyć brodę na piłce i 

odepchnąć ją jak najdalej, a następnie przytoczyć. 

*- Dzieci kładą się na dywanie,. Piłkę trzymają między nogami, starają się ją 

podnieść i przerzucić za pomocą stóp za głowę. 



*- Dzieci starają się podbić głową podrzuconą piłkę. 

*- Dzieci turlają piłkę po dywanie, a następnie same turlają się jak piłka. 

*- Dzieci siedzą na dywanie, starają się wziąć głęboki oddech i dmuchać na piłke 

tak mocno, aby się przesunęła. 

*- Dzieci ilustrują ruchem plażowe piłki , z których uchodzi powietrze, powoli 

kładą się na dywanie, naśladują głosem świst uchodzącego powietrza. 

 

4. Ćwiczenia słuchu fonematycznego-” Zgadnij, co powiedziałam?” 

Mama lub tata wypowiada wyraz głoskami np. ż*a*b*a, t*r*a*w*a, s*ł*o*n*k*o,a 

dziecko składa wyraz i mówi co słyszy. 

 

5. Posłuchajcie bajeczki. 

https://www.youtube.com/watch?v=_l-IuodrmXo 

https://www.youtube.com/watch?v=_l-IuodrmXo

