
 

Temat tygodnia: Wakacje!  

Poniedziałek 22.06.2020 r. 

Temat dnia: Witamy lato. 

 

 

 

Witajcie w prawie wakacyjny… 

 

poniedziałek 
 

 

Wakacje tuż, tuż…, ale najpierw powitamy nową porę roku, czyli … lato! Zaczynamy 

od rodzinnego masażyku. 



1.  „Rodzinny wypoczynek” – masażyk (zabawa z tekstem Joanny Myślińskiej 

 i Iwony Mojsak). Rodzic wykonuje masażyk dziecku, potem zmiana. 

 
Cieszy się rodzina na to, (oburącz rysujemy serce na plecach dziecka) 

że nadchodzi ciepłe lato. (ocieramy wierzchem dłoni czoło dziecka) 

Tato auto już maluje, (gest „zamiatania” dłonią po plecach) 

mama rower poleruje. (masujemy piąstką wybrane miejsca na plecach 
dziecka) 

Ja zaś wolę leżeć w łodzi, (całą dłonią rysujemy fale) 

tam mnie wiatr najlepiej chłodzi. (dmuchamy na szyjkę dziecka). 

 

2.  „Przyjście lata” – posłuchaj  wiersza Jana Brzechwy czytanego przez 

Rodzica. Zastanów się, jakie zmiany w przyrodzie świadczą o tej porze roku. 

  
https://www.youtube.com/watch?v=zFh6BVu1eWg - link do wiersza. 
 
I cóż powiecie na to, 

Że już się zbliża lato? 

Kret skrzywił się ponuro: 

Przyjedzie pewnie furą. 

Jeż się najeżył srodze: 

Raczej na hulajnodze. 

Wąż syknął : Ja nie wierzę. 

Przyjedzie na rowerze. 

Kos gwizdnął: Wiem coś o tym, 

Przyleci samolotem. 

Skąd znowu rzekła sroka - 

Nie spuszczam z niego oka 

I w zeszłym roku w maju 

widziałam je w tramwaju. 

Nieprawda lato zwykle 

przyjeżdża motocyklem. 

A ja wam tu dowiodę, 

że właśnie samochodem. 

Nieprawda, bo w karecie. 

W karecie cóż pan plecie? 

Oświadczyć mogę krótko 

przypłynie własną łódką. 

A lato przyszło pieszo - 

Już łąki nim się cieszą, 

I stoją całe w kwiatach 

Na powitanie lata. 

https://www.youtube.com/watch?v=zFh6BVu1eWg


 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



3. „Lato, lato witam  cię”- zabawa rytmiczna. 
 

Zadaniem dziecka jest wypowiadanie podanego zdania (cicho, głośno, wolno, 

szybko, wesoło, smutno) oraz wystukiwanie rytmu dwoma klockami, 

wyklaskiwanie, wytupywanie itp. według pomysłu dziecka. 

 

4.  „Lato” – poznanie symptomów najcieplejszej pory roku na podstawie filmu 

edukacyjnego. 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

5. „Zgadnij, co robię latem” – rozwiązywanie zagadek ruchowych. 

Dziecko ma za zadanie przedstawienie ruchem ciała i gestem różnych 

czynności kojarzących się z latem, np. jazda na rowerze, gra w piłkę, skakanie 

na skakance, łowienie ryb, pływanie, opalanie się, itp. 

6.  „Portret lata” – słuchanie wiersza Doroty Gellner. Malowanie farbami 

inspirowane treścią wiersza. 

Oto lato na obrazku: 

Grzywka z trawy, 

Kapcie z piasku. 

Złote uszy, 

Złote szelki, 

No i oczy 

Jak  muszelki. 

To jest właśnie portret lata. 

Nad portretem motyl lata. 

A na ramach jak to latem, 

Wciąż rozkwita kwiat nad kwiatem. 

 

- Jak wyglądało lato w wierszu? 

- Jak ty wyobrażasz sobie lato? 

- Spróbuj namalować portret lata farbami.  

 

Inspiracją do malowania niech będzie wiersz, obserwacja, przyrody, 

wiadomości zdobyte podczas oglądania filmu, doświadczenia dziecka. 

 

W czasie malowania można włączyć utwór Antonia Vivaldiego - „Lato”: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs&feature=youtu.be 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
https://www.youtube.com/watch?v=jsCsR-SbPFs&feature=youtu.be


7. Karty pracy chętnym dzieciom: 

 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 



 
 


