
WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU JAK I W OGRÓDKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  

Z LATEM. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 39 

• woreczek gimnastyczny, chustka, plastikowa butelka, lina, skakanka, piłka  

1„Plażowanie” – dzieci stawiają stopę na woreczku gimnastycznym lub chuście. Na dany sygnał 

podnoszą woreczek palcami stopy. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą nogą. Następnie w 

siadzie prostym podpartym przekładają palcami prawej stopy woreczek leżący przy lewej stopie i 

na odwrót.   

2. „Orzeźwienie” – Dzieci w siadzie klęcznym kładą butelkę przed kolanami, dłonie na butelce – 

odsuwają butelki szybkim ruchem w przód i przysuwają do kolan. Potem w leżeniu przodem 

zginają ręce w łokciach, dłonie trzymają na ziemi przy barkach, butelkę stawiają w małej 

odległości od twarzy. Robią głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. 

Powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę.  

Następnie w leżeniu przodem trzymają butelkę w jednej ręce i przekazują ją ruchem okrężnym z 

ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas proste w 

łokciach).  

Na koniec w leżeniu tyłem trzymają oburącz butelkę za głową. Butelka leży poziomo. Podnoszą 

nogi i ręce i starają się dotkną stopami butelki, po czym wracają do pozycji wyjściowej 

(plastikowa butelka)  

3.„Przeskoczymy linę lub skakankę” – dwie osoby trzymają linę, dziecko stara się 

przeskoczyć, uczymy się skakać na skakance.  

 

 

 

 



DZIEŃ PIERWSZY – LATO 

 

1.„Lato, lato” – zapoznanie dziecka z kalendarzem. Utrwalenie pór roku i miesięcy. 

Zadajemy pytania: W jakim miesiącu rozpoczyna się lato?  

Którego dnia rozpoczyna się astronomiczne lato?  

• kalendarz  

Astronomiczny pierwszy dzień lata w 2020 roku, nastąpi dzień wcześniej niż kalendarzowy 

i nastąpi 21 czerwca. Tym razem będzie to niedziela.  

 

2.„Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań, zabawa z piłką.  

Pytamy dziecko, z czym kojarzy ci się lato. Rzucam piłkę do dziecka i zaczyna zdanie:  

Lato kojarzy mi się… Dziecko łapie piłkę i kończą wypowiedź ( z wakacjami, plażą, łąką pełną 

kwiatów itd.). Możemy grać całą rodzinką.  

• piłka  

 

3. Piosenka – Tato już lato… 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

 

https://www.bing.com/search?q=piosenka+tato+ju%C5%BC+lato&form=ANSPH1&refig=8deeda17eabb49e8add67f1224de3363&sp=1&qs=AS&pq=piosenka+tato+ju%C5%BC&sk=PRES1&sc=3-17&cvid=8deeda17eabb49e8add67f1224de3363
https://www.bing.com/search?q=piosenka+tato+ju%C5%BC+lato&form=ANSPH1&refig=8deeda17eabb49e8add67f1224de3363&sp=1&qs=AS&pq=piosenka+tato+ju%C5%BC&sk=PRES1&sc=3-17&cvid=8deeda17eabb49e8add67f1224de3363
https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


DZIEŃ DRUGI - BURZA 

1. „Burza” – praca z tekstem. Rodzic czyta wiersz Jacka Paciorka pod tym samym tytułem, a 

następnie omawia go z dzieckiem. 

 

Szła przez pola Pani Burza, 

– Co tak panią dzisiaj wkurza? 

– Skąd u Pani tyle złości? 

– Musi Pani mieć przykrości? 

Burza błyska, grzmi i wieje, 

Straszy wszystkich: – Świat zaleję, 

Powywracam wszystkie drzewa, 

Kto się boi – niechaj zwiewa, 

Niebo całe pociemniało, 

Z wichrem wszystko oszalało, 

Drzewa nisko się kłaniają, 

Panią Burzę przepraszają, 

– Niechże Pani już przestanie, 

Robić wszystkim wielkie lanie! 

Burza mruczy, marszczy czoło. 

Oj, nie będzie dziś wesoło, 

Niech się kryje, kto gdzie może, 

Bo tu będzie zaraz morze, 

Leje, wyje, gromy ciska, 

Siódme poty z chmur wyciska. 

Aż się wreszcie tak zmęczyła, 

Że się stała całkiem miła. 

Cicho mruczy zawstydzona, 

To jest burza? – to nie ona. 

Cicho wiszą chmury z nieba, 

Będzie słońce – nam zaśpiewa, 

Rozweseli Panią Burzę, 

Burza ze słońcem w jednym chórze? 

Z tego śpiewu tęcza wisi, 

Ależ Pani nam kaprysi! 

Ale koniec – szkoda czasu, 

Słońce świeci – chodź do lasu.   

                                                                                                                                                                   

Zadajemy dziecku pytania: 

-  O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?                                                                  

-  Co zrobiła Pani Burza?                                                                                                                     

-  Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły?                                                                                                         

-  Co się stało, gdy się zmęczyła?                                                                                                             

- Kto przepędził burzę? Czy wiecie, jak powstaje burza? 

 



2. „Jak powstaje burza” – eksperyment. 

(szklanka, blaszka (denko od puszki), balon, wełniana szmatka ) 

 

Na szklance rodzic umieszcza kawałek blaszki (np. denko od puszki). Nadmuchuje balon i 

energicznie pociera go kawałkiem wełnianej szmatki. Kładzie go na blaszce i zbliża do niej 

palec.   

Pytamy dziecko, co się stało? W wyniku pocierania balonika wytworzyły się ładunki elektryczne 

i przeskoczyła iskra (jak błyskawica).  

Pytamy dziecko, czy znają jakieś zjawisko charakterystyczne dla lata, w którym także pojawiają 

się iskry (błyskawice)? Nawiązanie do tematu zajęć. 

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

 

3. „Burza w kubeczku” – praca plastyczna. (wata, papierowe kubeczki, kolorowa bibuła, klej, 

nożyczki, marker ) 

Dziecko dostaje papierowy kubeczek, na którym rysuje markerem pioruny. Środek kubka (we 

wnętrzu) dziecko smaruje klejem i przykleja paski bibuły w różnych kolorach kojarzących się im 

z burzową pogodą. Kubek stawiają do góry nogami, a na jego odwróconym denku przykleja watę 

(symbolizującą chmurę). 

 

4. „Gdy idzie burza, to…” – technika niedokończonych zdań. 

Dyskusja na temat tego, jak zachowywać się w czasie burzy. Rozpoczynamy zdanie a dziecko  

je kończy. Może odnosić się zarówno do własnych uczuć, doświadczeń, jak i wiedzy dotyczącej 

omawianego zjawiska. 

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


 Gdy idzie burza, to…,  pytamy:  

- Jak się zachowywać, gdy zbliża się burza?                                                                                      

- Gdzie można się schronić? (w sklepie, w samochodzie).                                                                 

- Czego nie można robić? (stać w wodzie, chować się pod drzewem).                                                         

- Jak zachowywać się w czasie burzy w domu? (pozamykać okna, wyłączyć urządzenia 

elektryczne, bo uderzenie pioruna może spowodować porażenie). 

 

 

  



 

5. Praca z książką: KP4.33b –utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenie 

logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej. Pytamy dziecko: Co można zaobserwować na 

niebie po burzy w słoneczny dzień? (tęcza)  

 

6. „Pochmurne niebo” – zabawa na podwórku.  

( duże arkusze papieru, fartuszki, pojemniki z rozpylaczami, farby ) 

Rozkładamy na ziemi duże arkusze papieru. Dziecko maluje farbami ciemne chmury burzowe. 

Następnie pryska na nie wodą z rozpylaczy (deszcz) i domalowuje pioruny.  

 

 

 

                                                    piorun 

PROPOZYCJA ZAPISU W 

 

 

 



DZIEŃ TRZECI - TĘCZA 

 

1. „Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę?” – dyskusja. 

 Pytamy dziecko: 

- Jakie zjawisko atmosferyczne kojarzy się z kolorami?                                                                         

- Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę? (niebo po deszczu, kiedy świeci słońce; na trawie 

pokrytej kropelkami wody; podczas rozpryskiwania wody z węża ogrodowego; w kałuży itd.).  

W razie trudności z odpowiedzią możemy pokazać dziecku zdjęcia.  

Na koniec zadajemy pytanie: Co jest potrzebne, żeby powstała tęcza? 

 

 

 

2. „Jak powstaje tęcza?” – eksperyment.  

(duża szklana, miska z wodą, lusterko, biała kartka, ew. latarka ) 

Eksperyment najlepiej wykonać w słoneczny dzień (lub pochmurny z użyciem latarki). Do miski 

wypełnionej wodą wkładamy pod kątem lusterko tak, by było skierowane w stronę źródła 

światła. Nakrywamy miskę kartką. Na kartce powstaje tęcza. Pytamy dziecko, dlaczego tak się 

stało (wynik rozszczepienia światła przechodzącego przez powierzchnię wody, rozkład światła 

białego na wielobarwne widmo).  

https://www.youtube.com/watch?v=v4Ud6qymv9A  

 

https://www.youtube.com/watch?v=v4Ud6qymv9A


 

3.Praca z książką KP4.33a – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, 

dekodowanie.  

4.„Tęcza na CD” – samodzielne zaobserwowanie tęczy. 

(Płyty CD, marker, żółty papier, klej) 

Dziecko dostaje płytę CD. Kieruje ją do światła tak, aby na jej odwrocie ukazała się tęcza.  

Płyty można potem wykorzystać do stworzenia pracy plastycznej, np. słoneczników.  

 

5.„Kolory tęczy” – przeliczanie i podawanie nazw kolorów tęczy.  

Pytamy dziecko: Z jakich kolorów składa się tęcza? (czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 

niebieski, indygo, fioletowy).  

Tęcza dla dzieci malowana różdżką 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl 

Prosimy o przeliczenie kolorów występujących w tęczy. 

 

6. Słuchanie piosenki  - ,,Tęcza cza,cza,cza „  

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

 

7. Kolory tęczy – bajka dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=v4Ud6qymv9A 

 

8.„Plastelinowa tęcza” – zabawa manualna. Lepienie tęczy z plasteliny lub modeliny. 

Doskonalenie motoryki małej.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4




DZIEŃ CZWARTY - LATO NA ŁĄCE 

1. Filmik edukacyjny „Wędrówki Skrzata Borówki – Łąka”  

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4 

2.„Rysujemy łąkę” – zajęcia plastyczne. Dzieci rysują łąkę. Gdy skończą pytamy: Jak wygląda 

wasza łąka? Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? Czy są tam jakieś owady? Jakie? Co znajduje się na 

prawdziwej łące?  

3.Praca z KP4.34a,b – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych.  

4.„Zwierzęta i owady na łące” – Pytamy dzieci: Co oprócz kwiatów znajduje się na łące.  

Jakie zwierzęta i owady można tam spotkać? Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, 

mrówka, kret, bocian, biedronka, konik polny itp.).  

5.„Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. N. rozdaje dzieciom 

czerwone, czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dzieci wycinają koło, które będzie 

podstawą grzbietu biedronki, oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła 

tak, aby środkowa część stworzyła łuk. Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć 

przestrzenny kształt tułowia biedronki (kształt ma przypominać kłębek włóczki). Następnie z 

czarnego papieru wycinają buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego papieru wycinają oczy z 

czarnymi źrenicami. Doklejają elementy biedronki.  

• czarny, czerwony i biały papier, nożyczki, klej 

 

 

 

https://youtu.be/LKLf5EN1Ff4


DZIEŃ PIĄTY – LETNIE SMAKOŁYKI 

 

1„Smaki lata” – doskonalenie umiejętności klasyfikacji, przeliczanie, porównywanie liczb. 

Dziecko pyta całą rodzinkę, z jakimi smakołykami kojarzy im się lato.  

Odpowiedzi zapisuje na kolorowych karteczkach. Selekcjonuje odpowiedzi techniką słoneczka 

(powtarzające się słowa to jeden z promieni). Dzieci liczą powtarzające się odpowiedzi i próbują 

wybrać ulubiony smakołyk całej rodzinki.  

 

    

 

   

 

2.„Lody” – dyskusja na temat powstawania lodów i ich właściwości. Pytamy dzieci:  

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 ktoś jadł kiedyś ciepłe lody? 

https://youtu.be/NgGnH87MIZQ 

https://youtu.be/dZQ3wnt_NFU 

3.Praca z KP4.35a,b – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej i sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie logicznego myślenia.  


