
 

Witajcie kochani! 

Tematem tego tygodnia będzie LATO, czyli nadchodząca piękna, ciepła  

i kolorowa, kojarząca się z wakacjami oraz odpoczynkiem pora roku. 

Życzymy wielu ciekawych inspiracji i dobrej zabawy. 

 

Potrzebne materiały: nożyczki, rolka od papieru toaletowego, biała farba, 

pędzelek, niewielka nakrętka, patyczki higieniczne, zielona kartka papieru do 

pracy plastycznej. 

 

TEMAT TYGODNIA: Lato. 

TEMAT DNIA: Kolorwa łąka. 

15.06.2020 r. (poniedziałek) 

 

1. „Powitanka” - zabawa ruchowo – naśladowcza (ilustrująca treść 

wiersza). 
 



Rodzic czyta wiersz i razem z dzieckiem (dziećmi) bierze udział w zabawie.  

Rączki machają, wszystkich tu witają, 

podają swe dłonie po jednej stronie, 

podają swe dłonie po drugiej stronie, 

jakby chciały dotknąć chmury. 

Teraz wszyscy hop – do góry! 

Wszyscy tu się uśmiechają, 

robią obrót i siadają. 

 

2. „Łąka” - zagadka wprowadzająca do tematu. 

 

Wiosną kolorowo, pełno kwiatów wkoło. 

Wiele tu owadów, wszystkim jest wesoło. 

Trawa się zieleni, pszczoła nektar spija. 

Dzieci grają w piłkę, czas tu szybko mija. 

 

3. „Rośliny łąkowe” - słuchanie opowiadania myszki polnej z kanału na 

YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk  

 

4. Rozmowa na temat opowiadania. 

 

Dziecko stara się odpowiedzieć na pytania: 

 O czym opowiada myszka? 

 Jakie rośliny zapamiętałeś? 

 Dlaczego są one nam potrzebne? 

 Co można z nich zrobić? 

 Dlaczego samemu lepiej nie robić z nich leków? 

 

5. ,,Kwiaty” - zabawa ruchowo – naśladowcza. 
 

Dziecko kuca chowając głowę i kuląc ramiona. Na hasło rodzica: „kwiaty 

kwitną” - powolutku podnosi się w górę aż do całkowitego wyprostowania 

sylwetki. Zabawę można powtórzyć kilkakrotnie. 

 

6. „Jaka to roślina?” - rozwiązywanie zagadek. 

https://www.youtube.com/watch?v=bgYeAZm8mqk


 

1. Jaka krzywa parzy? (pokrzywa) 

2. Szczęście przynosi, gdy ma listki cztery. Jaka to roślina? To jest …  

(koniczyna) 

3. Rośnie na długich łodygach. Parą do niego jest figa! I każdy z was  

pewnie słyszał, że gdy go zasiejesz jest cisza... (mak) 

4. Siejemy ją w ogródku, gdy wiosna się zaczyna. Co jakiś czas kosiarką  

należy ją przycinać. (trawa) 

5. Koło domu na łące – złotych gwiazd tysiące. Znikną gwiazdki złociste  

– będą kule puszyste. Dmuchną w ten puszek dzieci – nasionko w świat  

poleci. (mlecze, dmuchawce) 

 

7. „Mniszek lekarski – dmuchawce” - zabawa plastyczna inspirowana 

filmem na YouTube. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y  

 

8. „Idziemy na łąkę” - zabawa ruchowa równoważna. 
 

Dziecko porusza się po pokoju (maszeruje). Na hasło: „Stop” - staje na jednej 

nodze jak bocian. 

 

9. „Kiedy pójdę na łąkę, to ...” - ekspresja słowna. 
 

Dziecko kończy zdanie, podaje jedną lub kilka propozycji. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

