
 

 

Grupa IV Żabki 

Wychowawca: Agata Depciuch 

Nauczyciel wspomagający: Justyna Kanabrocka 

 

Temat tygodnia: Uroki lata 

 

Poniedziałek 08.06.2020r. 

,,Przyszło lato, co ty na to” 

 

Cele: 

• utrwalenie wiadomości na temat pór roku 

• wymienianie nazw 12 miesięcy  

• doskonalenie umiejętności wypowiedzi na zadany temat, 

• rozwijanie wyobraźni 

 

 1. Zajęcia przyrodnicze – przyszło lato, co ty na to? Rozmowy kierowane na temat czasu, w którym 

zaczyna się lato.  

https://youtu.be/69B_ZJ37PYw  

2. „Wiosna odchodzi, lato przychodzi” – układanie nazw pór roku z rozsypanki literowej     

https://youtu.be/vF-f4pSW9zk  

3. Ćwiczenie rozwijające małą motorykę „Ślimak” – tworzenie ślimaków z masy papierowej: 

ugniatanie, zwijanie, formowanie.      

http://mamarak.pl/2017/01/przepis-na-super-mase-papierowa/  

4. Zabawa matematyczna „Różne wielkości”. Rodzic przygotowuje wycięte różne kształty z papieru 

kolorowego – po kilka tego samego wzoru, np.: koła, kwadraty, prostokąty. Dzieci nakładają je na 

siebie, jedno na drugie, zaczynając od największego. 

https://youtu.be/NBAiuJ6O6Hk  

https://youtu.be/69B_ZJ37PYw
https://youtu.be/vF-f4pSW9zk
http://mamarak.pl/2017/01/przepis-na-super-mase-papierowa/
https://youtu.be/NBAiuJ6O6Hk


 

 

 

Wtorek 09.06.2020r. 

,.Wiele już potrafię” 

 

Cele: 

• Pobudzenie procesów myślowych  

• sprawdzanie uwagi i zmysłu słuchu  

• rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

 

1. Wysłuchanie nagrania fragmentu utworu muzycznego Antoniego Vivaldiego 

Cztery pory roku: Lato lub muzyki relaksacyjnej z CD. Dzieci leżą swobodnie na 

dywanie. Zamykają oczy i wczuwają się w muzykę. Oddychają miarowo, 

wyobrażając sobie wymarzone obrazy. Ćwiczenie ma na celu rozbudzenie 

wyobraźni. 

https://youtu.be/DNwltX385Us 

2. „4 pory roku” – rysowanie palcem w powietrzu obrazów zobaczonych oczami 

wyobraźni. Nazywanie ich i opowiadanie. 

3. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Odgłosy na łące”. N. naśladuje odgłosy zwierząt, 

które można spotkać na łące. Osoba, która odgadła, zgłasza się poprzez podniesienie 

ręki. Jej zadaniem jest powtórzenie odgłosu i nazwanie zwierzęcia, np.: Bzzz... – 

pszczoły. Ssss... – wąż. 

4. Rozwiązywanie zagadek tematycznych. 

Na zielonej łące spacerują ich tysiące. Dzielnie maszerują, mrowisko budują. 

(mrówki) 

Mniejszy niż koń, lecz także konik. 

W trawie sobie cyka, kolor ma zielony. 

(konik polny) 

 Na barwnych skrzydłach ma wzorów wiele. 

Nie pomylcie go z kwiatem, moi przyjaciele. 

(motyl) 

https://youtu.be/DNwltX385Us


 

 

5. Zabawa twórcza w piaskownicy „Cukiernia” – utrwalenie umiejętności 

przeliczania. Dzieci przygotowują masę z wody i piasku. Następnie przeliczają 

„słodki” poczęstunek w zakresie 0-10  

https://www.pinterest.com.mx/pin/348817933613317008/  

 

 

Środa 10.06.2020r. 

,, Letnie wycieczki” 

 

Cele: 

 

• rozpoznawanie pogody i warunków atmosferycznych charakterystycznych dla lata 

• przestrzegania właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia  

•  

1. „Jaką mamy pogodę latem?” – opisywanie warunków pogodowych, wspierane 

obrazkami. obrazki przedstawiające: słońce, deszcz, burzę, wiatr, śnieg, grad. 

Dzieci wybierają te, które pokazują zjawiska występujące latem, i nazywają je.  

https://youtu.be/lbBbi_ds4eU  

2. Zabawa ruchowa z instrumentami „Pogoda zmienna jest”. Dzieci przechadzają się i  

wybierają się na letni spacer. Słysząc dźwięk wygrywany przez Rodzica. na 

instrumentach, odpowiednio reagują: 

x trójkąt – świeci słońce; dzieci spacerują, rozkładając szeroko ręce w różne strony 

x grzechotka – pada deszczyk; dzieci naprzemiennie skaczą i kucają 

x tamburyn – burza; dzieci zbiegają się do jednego wyznaczonego punktu (chowają 

się przed burzą). 

3. „Jak zachować się podczas burzy ?” 

: Nie stoimy pod drzewem. Odchodzimy od zbiorników wodnych. 

Nie trzymamy przy sobie metalowych przedmiotów. W domach zamykamy drzwi i 

okna itp. 

https://youtu.be/z2c8shHGkMM 

4. Wysłuchanie bajki audiobook „Burzliwa pogoda”  

https://youtu.be/liRrMXIFL-4  

https://www.pinterest.com.mx/pin/348817933613317008/
https://youtu.be/lbBbi_ds4eU
https://youtu.be/z2c8shHGkMM
https://youtu.be/liRrMXIFL-4


 

 

5. „Kiedy powstaje tęcza?” – Rodzic udziela informacji na temat powstawania tęczy: 

Tęcza powstaje w trakcie deszczu lub zaraz po nim, kiedy świeci słońce. Promienie 

słoneczne napotykają na krople deszczu lub krople unoszące się nad zbiornikiem 

wodnym. Wtedy następuje zjawisko rozszczepienia światła słonecznego i widzimy 

wielobarwny łuk.  

https://youtu.be/qigLVHVd5j0  

5. Praca plastyczna „Tęcza - wielobarwny łuk”.  

https://youtu.be/fOVx0T-f-zM  

 

Czwartek11.06.2020r. – Boże Ciało – dzień wolny 

 

Piątek 12.06.2020r.- Przedszkole zamknięte za zgodą organu prowadzącego  

 

Opracowała:Depciuch Agata  

 

https://youtu.be/qigLVHVd5j0
https://youtu.be/fOVx0T-f-zM

