
 
 

Poniedziałek (22. 06.2020 r.) 

„Pogoda”- opowiadanie B. Formy (I.7, I.9, IV.1, IV.2, IV.5, IV.6, IV.12, 

IV.18) 

Cele: 

doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, 

ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie słuchu fonematycznego,  

utrwalenie informacji o zjawiskach atmosferycznych.  

„Pogodowe rytmy” – doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów literowych.  

 Pogoda – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.  

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. 

Ale co z tą pogodą? Czy wycieczka się uda?  

Mają jechać bryczką i grać w piłkę.  

– Mamusiu, nie widać słońca. po niebie płyną ciemne chmury – chłopiec ze smutkiem 

spogląda w okno.  

 – Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie 

ich nie założę – coraz bardziej denerwuje się Adaś.  

– Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę – tłumaczy mama.  

 – Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka 

będzie pogoda – na ekranie pojawiła się mapa Polski. 

 – Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi mama.  

– Wprawdzie widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. Adaś 

wpatruje się w mapę pogody.  

– Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią 

zaznaczamy na nim pogodę, jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy 

chmurki, krople deszczu, ugięte na wietrze drzewa. Zegar wybija ósmą godzinę.  



 
 

– Na nas już czas – mama z Adasiem idą do przedszkola.  

– Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  

Pogoda dopisała. Chociaż było pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer 

nad jezioro, przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, 

chociaż trochę zmęczone.  

Po przeczytaniu opowiadania R. zadaje dzieciom pytania: Gdzie wybierał się Adaś? 

Dlaczego chłopiec był zmartwiony? Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? Jaka 

pogoda była na wycieczce?  

• „Zjawiska atmosferyczne” – R. rozmawia z dziećmi o zjawiskach atmosferycznych 

charakterystycznych dla poszczególnych pór roku. 

 Pyta: Czym różni się lato od innych pór roku? Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas? 

Prezentuje dzieciom piktogramy zjawisk kojarzących się z latem: słonko, wiatr, upał, piorun, 

ulewa. Dzieci dopasowują nazwy do poszczególnych ilustracji. Następnie układają nazwy z 

liter Alfabetu, rozpoznają i nazywają spółgłoski i samogłoski.  

• ilustracje lub zdjęcia przedmiotów i zjawisk kojarzących się z latem, 

• „Prognoza pogody” – tworzenie mapy pogody. R. prezentuje mapę Polski, przypina na niej 

symbole zjawisk pogodowych. Wspólnie z dziećmi odczytuje z mapy prognozę pogody. 

Nazywa i wskazuje kierunki na mapie: północ, południe, wschód, zachód. Następnie 

zapowiada pogodę na następne trzy dni, a dzieci samodzielnie tworzą na jej podstawie mapę 

pogody. • mapa Polski, symbole zjawisk pogodowych  

•„Pogodowe rytmy” – zabawa ruchowa. R. prosi dzieci o określenie głosek w nagłosie 

następujących słów: słońce, deszcz, burza, tęcza. Następnie zachęca jedno z dzieci, aby 

powtarzając rytm: słońce, deszcz, burza, tęcza itd. przypisały jedno słowo każdemu dziecku w 

losowy sposób. Każde dziecko wybiera z Alfabetu literę, która odpowiada głosce w 

przypisanej mu nazwie. Dzieci tańczą swobodnie do piosenki Tęcza cza-cza-cza. R. układa 

zestaw liter w odpowiedniej kolejności, np. s, d, b, t. Podczas przerwy w muzyce dzieci mają 

za zadanie ustawić się zgodnie z ułożonym rytmem. R. powtarza zabawę kilka razy, tworząc 

układy 4-6 elementowe. • CD, Alfabet 

 



 
 

„Tęcza” – praca plastyczna. (IV 7) 

Cele: 

-Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych,  

-rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie umiejętności społecznych, współdziałania w 

grupie.   

 Dzieci malują tęczę na dużych arkuszach papieru za pomocą gąbek, wycinają elementy z 

papieru kolorowego i naklejają pod tęczą, tworząc dowolny krajobraz. • gąbki, kolorowy 

papier, nożyczki, klej 

 Wtorek ( 23.06.2020 r.) 

Góry, nasze góry – ćwiczenia słownikowe na podstawie wiersza J. 

Porazińskiej 

„Góry to…” – zabawa w skojarzenia. R. przyczepia na tablicy plansze z mapą 

fizyczną Polski. Dzieci siedzą w kole i mówią po kolei, z czym kojarzą im się góry. R. zadaje 

pytania: Kto z was był w górach? Jak się nazywają góry w Polsce? Jak wyglądają góry? 

Czym się od siebie różnią? Co można robić w górach? Jakie zwierzęta i rośliny można 

spotkać w górach? Jak powinniśmy się zachowywać na szlaku turystycznym?. R. pomaga 

dzieciom zlokalizować na mapie Góry Świętokrzyskie, Karpaty, Sudety, prezentuje pejzaż 

górski.  

„Góry, nasze góry” słuchanie wiersza, wytłumaczenie pojęć: hale, baca. 

Góry, nasze góry.  

Hale, nasze hale.  

Kto was zna tak dobrze, jako my, górale.  

Góry, nasze góry.  

Wy, wysokie szczyty.  

Kto was przewędrował?  

Góral rodowity.  



 
 

Po lekturze wiersza R. zadaje dzieciom pytania: Kto to jest góral? Gdzie według wiersza góral 

wypasa owce?, Co to są hale?, Jak nazywa się góral, który zajmuje się wypasem owiec na 

halach?  

R. prezentuje napisy: hale, baca, owce, Tatry, dzieci je czytają, następnie układają z liter 

Alfabetu. • napisy: hale, baca, owce, Tatry 

„W górach” – zapoznanie dzieci z nazwą najwyższych polskich gór i ich szczytami.  

R. pokazuje dzieciom na mapie Polski pasmo Tatr. Prezentuje napis Tatry, który dzieci 

odczytują. Następnie dzieci starają się odczytać nazwy rzek, które mają swoje źródła w 

Tatrach, oraz nazwy miejscowości z tego regionu. R. wspólnie z dziećmi omawia góralskie 

tradycje: stroje ludowe, gwarę i potrawy. • napis do czytania globalnego Tatry, zdjęcia i 

ilustracje związane z góralskimi tradycjami  

• „Na górskim szlaku” – R. tworzy tor przeszkód imitujący górski szlak. Podczas jego 

pokonywania mogą pojawić się przeszkody, np. przejście po kamieniach (woreczki 

gimnastyczne), skok przez kałuże (obręcze), przejście przez kładkę nad strumykiem 

(równoważnia), wąska ścieżka (długi sznurek / skakanka). Dzieci zachowując bezpieczne 

odległości, ostrzegając się nawzajem przed niebezpieczeństwem, pomagają sobie wzajemnie. 

• woreczki gimnastyczne, obręcze, równoważnia, długi sznurek / skakanka 

 

  „Poranny trening śpiewu ptaków” – ćwiczenia narządów artykulacyjnych. Dzieci 

wcielają się w rolę ptaków, które ćwiczą głos przed porannym śpiewem. R. za pomocą 

określonych gestów pokazuje dzieciom, jakie mają wydobywać dźwięki: – wysoko uniesiona 

ręka – dzieci wysoko piszczą: Pi, pi, pi…; –  zataczanie koła palcem wskazującym – dzieci 

naśladują odgłos: Trr… na różnych wysokościach; – rytmiczne poruszanie palcem 

wskazującym – dzieci rytmicznie wypowiadają: Czy, czy, czy…; –  falisty ruch ręką – dzieci 

mówią: Fi ju, fi ju, fi ju… na różnych wysokościach. Po zakończonej zabawie R. wyraźnie 

zaznacza wyjście z roli ptaków. 

 

„Po łące biega lato”- zapoznanie ze słowami piosenki, śpiewanie dwóch zwotek i refrenu 

 



 
 

Po łące biega lato – słuchanie piosenki i rozmowa na temat jego treści. R. zaprasza dzieci 

do rozmowy:  Jaką mamy porę roku?  Jakie zmiany zauważyliście w przyrodzie?  Czy wiecie, 

jakie zmiany zachodzą latem w parku, lesie i na polu? Posłuchajcie uważnie piosenki i 

zastanówcie się, w jakim miejscu – zgodnie z piosenką – można spotkać lato. • CD Po łące 

biega lato sł. B. Lewandowska, muz. K. Kwiatkowska 

Po wysłuchaniu piosenki R. prosi dzieci o opowiedzenie, gdzie można spotkać lato. Następnie 

R.  zaprasza dzieci, aby powtarzały tekst piosenki wers po wersie i ilustrowały ruchem jego 

treść. R. podsuwa propozycje tych gestów.  

Dzieci próbują śpiewać piosenkę. • „Lato czarodziej” – Jedna osoba będzie grała Lato. Lato 

otrzymuje talerze, dzięki którym będzie mogło czarować. Dzieci poruszają się po sali zgodnie 

z charakterem nagrania: marsz, bieg, podskok. Jeżeli Lato zagra na talerzach, dzieci się 

zatrzymują, a R. wyłącza muzykę. W tym momencie Lato mówi, w co mają zamienić się 

dzieci, np.: Samolot!, Żaba!, Wąż!, Piłka!. Dzieci starają się odzwierciedlić ruchem to, co 

zaproponowało Lato. Naśladowanie trwa tak długo, dopóki Lato ponownie nie uderzy w 

talerze (wówczas R. włącza muzykę i zabawa rozpoczyna się od początku). • CD, talerze 

Środa( 24.06.2020 r.) 

„Obrazy lata” – ćwiczenie spostrzegawczości, logicznego myślenie(IV 2, IV 

12) 

 R. kładzie na stoliku różne obrazki, a dzieci wyszukują wśród nich te, które kojarzą się z 

latem, np. motyle, słońce, muszla, morze, wiaderko i łopatka, rower, leżak, maliny, truskawki, 

kwiaty, zieleń, biedronka, okulary, wiśnie. Każde dziecko wybiera jeden obrazek i podpisuje 

go słowem „lato”. Nie ma tu jednej właściwej odpowiedzi. Jeśli dziecko potrafi uzasadnić 

swój wybór – każda odpowiedź jest właściwa. • obrazki różnych przedmiotów, w tym 

kojarzących się z latem  

• „Przetwory owocowe”  Dziecko otrzymuje  z pociętym na części obrazkiem 

przedstawiającym owoce na krzaczkach: poziomki, truskawki, jagody, maliny. Dzieci 

układają obrazki i podają nazwy owoców. R. zadaje pytania: – Jakie letnie owoce znajdziemy 

w lesie? (jagody, poziomki, maliny) – Jakie owoce rosną latem w ogrodzie? (truskawki, 

poziomki, maliny) – Co można zrobić z letnich owoców? (soki, dżemy, konfitury, kompoty, 

galaretki). 



 
 

R. prezentuje dzieciom oklejone słoiki, w których są przetwory owocowe. Dzieci rozpoznają 

po zapachu, z jakich owoców jest ten produkt. Następne dzieci próbują przetworów z jednego 

słoika. Sprawdzają, czy dobrze odgadły, zaglądając pod słoik, gdzie jest przyklejony obrazek. 

• koperta z pociętym na części obrazkiem przedstawiającym owoce na krzaczkach: poziomki, 

truskawki, jagody, maliny, słoiki z przetworami owocowymi 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (I 5) 

Cele: 

Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci. Rozwijanie współpracy. Wdrażanie do 

systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed 

posiłkami.  

I „Leżenie na piasku” – odtwarzanie figur geometrycznych.  

1.Dzieci biegają w różnych kierunkach. Gdy N. powie np. Trójkąt, dobierają się trójkami i 

układają na podłodze w taki sposób, żeby stworzyć trójkąt. Na słowo: Kwadrat łączą się w 

czwórki i układają kwadraty itd. Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

 2. „Plażowanie” – dzieci stawiają stopę na woreczku gimnastycznym. 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. Na koniec rzucają woreczkami do celu – dużego pojemnika. • woreczki 

gimnastyczne  

3. „Orzeźwienie” – N. rozdaje dzieciom puste butelki plastikowe. 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  



 
 

4. „Przeciąganie liny” – dzieci podzielone na dwa zespoły przeciągają linę. Wygrywa zespół, 

który przeciągnie drugą drużynę za wyznaczoną linię. Dzieci mogą się siłować w różnych 

kombinacjach zespołów. • lina  

5. „Pokrzywa” – dzieci siedzą w kręgu, jedno z nich wchodzi do środka i rzuca piłkę po kolei 

do każdego dziecka, wymieniając nazwy warzyw, owoców, krzewów. Na słowo „pokrzywa” 

nie można złapać piłki. Kto się pomyli, robi trzy pompki. • piłka 

Czwartek (25.06.2020 r.) 

„Tęcza-zabawa badawcza” (I.6, IV.13, IV.18, IV.19) 

Zabawy badawcze – R, zaprasza dzieci do zrobienia tęczy.  

1. „Tęcza w wodzie” – dzieci nalewają wody do miski i wkładają do środka lusterko tak, by 

opierało się o ściankę. Kierują snop światła latarki na część tafli znajdującej się pod wodą. Na 

kartce trzymanej za latarką obserwują tęczę. 

 2. „Jak sprowadzić tęczę?” – dzieci kładą na stole kartkę papieru, w odległości około 10 cm 

nad papierem trzymają szklankę z wodą. Po chwili na stole powinna pojawić się tęcza. 

 R. pyta dzieci: Jak myślicie skąd się wzięła tęcza? Dzieci próbują wnioskować, po czym R. 

wyjaśnia, że wiązka światła białego odbija się od lustra. Gdy wychodzi z wody, załamuje się. 

Tęcza powstaje na skutek załamania i odbicia światła słonecznego w kroplach wody. 

Widzimy ją w postaci barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu. Powstaje 

także we mgle wodnej przy wodospadach i fontannach. Znika, kiedy wszystkie krople wody 

opadną lub wyparują. • lusterka, miseczki z wodą, latarki, kartki A4, szklanki z wodą 

Kolorowe motyle – zabawy muzyczno-ruchowe (IV 7) 

Dzieci  otrzymują kolorowe wstążki, bibułę i wymyślają swoje własne układy taneczne do 

poznanych piosenek.  

Piątek (26.06.2020 r) 

„Letnie krajobrazy” –praca plastyczna (IV 7) 

 Dzieci siadają przed tablicą, na której znajdują się zdjęcia przedstawiające różne letnie 

krajobrazy. R. krótko rozmawia z dziećmi na temat zdjęć – podaje nazwę środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu (np. morski, górski, las, łąka, jezioro, rzeka). Następnie 



 
 

proponuje dzieciom namalowanie farbami akwarelowymi letniego pejzażu. Dzieci zamykają 

oczy i przy nagraniu Lato A. Vivaldiego wyobrażają sobie krajobraz, jaki chciałyby 

namalować. Wspólnie przypominają technikę malowania akwarelami. R. zachęca dzieci do 

tworzenia nowych barw przez mieszanie kolorów, tak jak robią to malarze. • zdjęcia 

przedstawiające różne letnie krajobrazy) 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych (I 5) 

„Berek żuraw” – dzieci biegają po sali parami, trzymając się za ręce. Jedna para jest 

berkiem. Gdy zbliża się do innej pary, jedno z dzieci unosi nogę, przekłada rękę pod kolanem 

i łapie się za nos. Druga osoba pomaga mu zachować równowagę. W takiej pozycji para jest 

chroniona przed złapaniem. Jeśli dzieci nie zdążą ustawić się w ten sposób, a para będąca 

berkiem ich dotknie, same stają się goniącymi.  

2. „Rajd rowerowy” – dzieci siedzą w kręgu. Kładą się na plecach i naśladują jazdę rowerem 

do słów rymowanki: Jedzie rowerek na spacerek, jaki z tyłu ma numerek. Następnie 

wjeżdżają pod górkę – zwalniają, zjeżdżają z górki – przyśpieszają, jadą po prostej – bardzo 

szybko. Na koniec po kolei wymieniają wakacyjne miejsca, do których przyjechały.  

3. „Łodzie” – N. rozdaje dzieciom kocyki. Dzieci siadają w klęku na złożonym na pół 

kocyku. Kocyki to łodzie, a rączki dzieci to wiosła. Dzieci płyną, odpychając się od podłogi, 

w wakacyjną podróż. Po drodze napotykają różne trudności i przeszkody. Muszą przepłynąć 

pod ławeczkami, jedno za drugim, następnie przejść i przenieść swoją łódź nad ławeczką, 

pokonać slalom między słupki. • ławeczka, kocyki, słupki  

4. „Zamki z piasku” – dzieci budują zamki z klocków z gąbki i różnych pomocy 

gimnastycznych. N. zachęca, podpowiada. • klocki z gąbki, różne pomoce gimnastyczne  

5. „Pszczółki do ula” – dzieci naśladują pszczoły. Na komendę N.: Pszczółki na łące biegają 

po całej sali, a na komendę: Pszczółki do ula chowają się do domków zrobionych przez inne 

dzieci, które chwytają się za rączki i wpuszczają pszczółki do środka. 

 6. „Powódź i samolot” – dzieci ruchem naśladują powódź – wchodzą na drabinki na 

określoną wysokość, potem samolot – leżą tyłem na podłodze, ręce w bok. N. bardzo szybko 

zmienia komendy, jeśli ktoś się pomyli, odpada z zabawy i kibicuje pozostałym  


