
                                                                KOLOROWE RYBKI 

                                                                      LATO   14 

 

Kochane dzieci, drodzy Rodzice 

W tym tygodniu będziemy rozmawiać o zbliżającym się lecie 

 

 

- podziel słowo na głoski i sylaby, policz litery 

OPOWIEDZENIE wczorajszego dnia 

MARSZ ze zwiniętymi skarpetkami na głowie 

PRZEKŁADANIE zwiniętych skarpetek z ręki do ręki 

PODRZUCANIE i łapanie zwiniętych skarpetek 

RZUCANIE zwiniętymi skarpetkami do celu 

STANIE  ze zwiniętymi skarpetkami na jednej nodze 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYPOMNIENIE kolejno nazw miesiecy 

                      

KOLOR niebieski- zima, kolor zielony- wiosna, kolor różowy- lato, kolor pomarańczowy- jesień 

- ile miesięcy trwa jedna pora roku? 

- jakie znasz pory roku? 

- w jakim miesiącu rozpoczyna się lato? 

Z CZYM kojarzy się lato?- proba odpowiedzi na pytanie, można podpowiedzieć, że lato to  np.: 

truskawki, jezioro, basen, opalenizna, ciasto z owocami, lody, grill, dużo słońca, bardzo ciepło, plaża, 

krotka sukienka i spodenki…- namalowanie ilustracji 



                                

 

 

                        

 

 



WYSŁUCHANIE piosenki- Tato już lato 

https://youtu.be/6fh_Ioz9Gn8 

- opowiedzenie o czym jest piosenka 

ZABAWA w dmuchanie mydlanych baniek na powietrzu 

                         

WYSŁUCHANIE wiersza- Burza 

https://www.youtube.com/watch?v=RJ0UCU3gbLE 

- o jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu? 

- co zrobiła burza? 

- jakie inne zjawiska jej towarzyszyły? 

- co się stało gdy się zmęczyła? 

- kto przepędził burzę? 

- czy widziałeś kiedyś burzę? 

- czy wiesz jak powstaje?- dla chętnych próba wykonania eksperymentu 

https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4 

https://youtu.be/6fh_Ioz9Gn8
https://www.youtube.com/watch?v=RJ0UCU3gbLE
https://www.youtube.com/watch?v=eyLKBakvNW4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDY idzie burza to…- na podstawie ilustracji przekazanie informacji jak należy zachować się i czego 

nie robić – karta pracy 33 b 

 



CO można zaobserwować na niebie po burzy w słoneczny dzień?- (tęcza) 

WĘDRUJĄCA woda- eksperyment 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44 

NA podstawie ilustracji opowiedz co się wydażyło? 

        

- uświadomienie dzieciom że jeżeli będą przestrzegać prawidłowego zachowania podczas burzy to nie 

mają się czego bać 

CHODZENIE stopa przy stopie po krawężniku czy wąskiej ścieżce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjqoJpTWK44


UTRWALENIE na podstawie ilustracji prawidłowych zachowań podczas różnych zjawisk 

atmosferycznych 

 

NAMALOWANIE chmur burzowych- zwrócenie uwagi na prawidłowe dobranie kolorów 

KIEDY i gdzie można zaobsrwować tęczę?- jakie zjawisko atmosferyczne kojarzy się z kolorami?                                                                     

– kiedy i gdzie możnazaobserwować tęczę? (niebo po deszczu, podczas rozpryskiwania wody z węża 

ogrodowego w dzień słoneczny) 

JAK powstaje tęcza?- eksperyment 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

KOLORY tęczy- przeliczanie i podawanie nazw kolorów tęczy 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


 

WĘDRUJĄCA woda- obserwacja wyników eksperymentu z poprzednego dnia 

PLASTELINOWA tęcza- przygotowanie siedniu wałeczków z siedmiu kolorów i utworzenie tęczy 

SZUKANIe kolorów- wyszukanie w całym domu po trzy rzeczy w każdym z kolorów teczy 

ZASZYFROWANE kolory- karta pracy 33 a 

TĘCZA- wysłuchanie piosenki, próba śpiewu i taniec do refrenu 

https://www.youtube.com/watch?v=snzHV-yNjj4 

MALUJEMY łąkę- malowanie łąki na  folii przymocowanyej na ogrodzeniu lub na nogach 

odwróconego stołu 

                     

https://www.youtube.com/watch?v=snzHV-yNjj4


PRZELICZANIE- karta pracy 34 a 

ZWIERZĘTA i owady na łące- co oprócz kwiatów znajduje się na łęce?, - jakie zwierzęta i owady można 

tam spotkać?, - wspólne odczytanie nazw zwierząt i owadów, - przeliczanie, podział na głoski i sylaby 

 

 



                



             

 

 

 

 

 



 

ĆWICZENIA rozwijające aparat mowy 

             

 

KOLOROWE mortlki- karta pracy 34 b 

BIEDRONKA- ulepienie biedronki z plasteliny, zrobienie tylu kropek ile mamy lat 

PILĘGNACJA kwiatów- podlewanie kwiatów które są w skrzynkach na naszym podwórku 

BUKIET- podczas spaceru ułożenie bukietu ze znalezionych kwiatów  

SMAKI lata- wspólne rozpoznawanie i czytanie nazw, podział na głoski i sylaby, przeliczanie 



 

LODY- z czego robi się lody? 

          - dlaczego lody są zimne? 

          - gdzie trzyma się lody? 

          - dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu? 

          - czy lody muszą być zimne? 

          - czy jadłeś kiedyś tzw ciepłe lody? 

                                                         

LUBIĘ lody bo…?- próba dokończenia zdania 

DOMOWE lody- przygotowanie lodów w domu w ulubionym smaku 



WACIKOWE lody- wykonanie lodów z wacików kosmatycznych 

                         

LODZIARNIA- zabawa w sprzedawcę i kupującego lody 

 

Cieszcie się ładną pogodą, bawcie się na powietrzu i umiechajcie bo już niedługo wakacje 

Pozdrawiam Magdalena Piechowska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


