
Środa                                                                                                                17.06.2020 

GORĄCE LATO 

 

1. Dzień dobry       Przywitajmy się: SŁONECZNE POWITANIE 

2. „Letnie słońce” – zabawy matematyczne. 

• Posłuchajcie wiersza: 

Pranie Julka 

Jeż Julek: Drogie słonko, wieszam pranie, 

proszę o solidne grzanie! 

Niechaj wietrzyk dla zabawy 

raz w nogawki, raz w rękawy 

dmuchnie mocno ciepłym dmuchem, 

aby wszystko było suche. 

 

Słonko: Zaraz spełnię twe marzenie, 

już wysyłam swe promienie.  

Chłodne chmurki, uciekajcie, 

ziemi mi nie zasłaniajcie! 

Gdy się z wiatrem przyłożymy, 

pranie migiem wysuszymy.  

 

Rozmowa kierowana pytaniami: 

– Z kim rozmawiał jeż Julek? 

– O co Julek prosił słonko? 

– Kto wraz ze słonkiem osuszył pranie? 

 

 

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


• Matematyczne pranie. 

 

 

R. opowiada dziecku, że dzięki słońcu wszystko, co mokre, szybko wysycha, i 

proponuje mu zabawę w wieszanie prania. Wręcza dziecku sznurek ( skakankę 

itp. W pojemniku przynosi ubrania. Proponuje aby dziecko wieszało ubrania 

naprzemiennie wg Kodu:  

• koszulki (k) i spodenki (s) wiesza: k s k s k s….. 

• spódniczki (s) i bluzeczki (b) wiesza: s b s b s b… 

• skarpety niebieskie i czerwone, wiesza parami: 2 czerwone i 2 niebieskie, 

i znowu 2 czerwone i 2 niebieskie; 

• spódniczki (s) i chusteczki (c) wiesza: s c s c s c. 

• wg pomysłu i dostępnych elementów garderoby       

R. może rozpocząć wieszanie prania, wieszając po 2 lub 3 elementy, a dziecko 

ma dostrzec regularność i je kontynuować. Potem prezentuje swój sznur z 

praniem i wyjaśnia, na czym polega regularność; odczytuje ją nazywając kolejne 

elementy na sznurze. Następnie można przeliczyć ubrania na pierwszym 

sznurze i udzielić odpowiedzi na pytania: Ile spodenek / koszulek itp. jest na 

sznurze ; dzieci  liczą ubrania na drugim sznurze i określają, ile chustek i skarpet 

wisi na sznurku. Analogiczne pytania do pozostałych sznurków. 



3. Zadanie dla 4 latków. Uzupełnij brakujące części na obrazku. 

 

 

W ogrodzie – doświadczenia z działaniem słońca oraz zabawy ruchowe 

By doświadczyć mocy słońca, dzieci wystawiają na jego działanie talerzyk z 

wodą, miskę z wodą, mokrą ściereczkę, mokrą kartkę i metalowy przedmiot. 

Słońce operuje na wystawione przedmioty, a dzieci w tym czasie malują wodą 

na chodniku. Mogą się posłużyć dużymi pędzlami albo napełnionymi wodą 

plastikowymi butelkami. Przy okazji R. używa pojęć: pełna butelka, pusta 



 butelka, butelka napełniona do połowy. Po pewnym czasie dzieci razem z R. 

sprawdzają, jak słońce działa na wystawione przedmioty, i formułuje wnioski na 

temat tego, co się stało z mokrą ściereczką, z mokrą kartką, z wodą na talerzyku 

i malowidłami na chodniku, a także, co się stało z zimną wodą w misce i 

metalowym przedmiotem. 

• „Przeskocz przez linię” – zabawa w ogrodzie z elementem podskoku. 

R. rysuje kredą długą linię lub układa długi sznurek. Dzieci stoją wzdłuż tej linii i 

na hasło: Przeskocz linię! – wykonują skok do przodu, odwracają się i 

przeskakują linię w drugą stronę. R. pokazuje dzieciom, jak należy amortyzować 

skok – stopy na palcach, ugięte kolana. 

• „Słońce” – rysowanie kredą w ogrodzie. 

R. recytuje wiersz Anny Łady-Grodzickiej i rysuje kredą na asfalcie jego treść. 

Narysuję słońce 

To koło to słońce. 

Jasne i gorące. 

Dookoła kreski długie 

to promyki, które lubię. 

Następnie ponownie recytuje wiersz i wspólnie z dzieckiem rysuje słońce 

palcem w powietrzu. Następnie dzieci samodzielnie rysują słońce i wypełniają 

koło barwą. 

4. Zapraszam na bajkę: BAJKA O SŁOŃCU 

                     

                                                                MIŁEGO DNIA            

. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b06ksov8AJE

