
TEMAT TYGODNIA: LATO 

PONIEDZIAŁEK: KOLORY LATA 

 

 

 

 

Drogie dzieci witamy po długim weekendzie. 

Wyjeżdżaliście gdzieś? Miło spędziliście czas? Na pewno! Może prześlecie zdjęcia 

nam pokazać jak spędziliście czas? 

W tym tygodniu bardzo miły temat związany z wakacjami. Będziemy uczyć się            

o zbliżającej się porze roku – LATO.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy. 

 

1.  Rozwiązywanie zagadek o kolorach 

 

- w tym kolorze jest niebo i morze (niebieski) 

 

- taki kolor ma marchewka i pomarańcza (pomarańczowy) 

 

- tego koloru szukaj na łące, jest w nim trawa i żabki skaczące (zielony) 

 

- gdy zimą śnieg pada przez dzień cały świat staje się nagle...(biały) 



 

- powiedz, w jakim kolorze są gorące słońce i piasek nad morzem (żółty) 

 

- w jakim kolorze mają butki krasnoludki (czerwony) 

 

2. „Szukamy kolorów„ - zabawa ruchowa (taniec w parze np. z rodzicem)  

 

Dziecko tańczy w parze przy dowolnej muzyce. Na przerwę w muzyce 

zatrzymuje się i wskazuje przedmiot w danym kolorze. 

 

3. Słuchanie wiersza i rozmowa z rodzicem 

 

B. Szelągowska 

 

Powiedz proszę! Powiedz , tato, 

Po czym poznać można lato? 

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna? 

Po prostu: 

Po słodkich malinach, 

Po bitej śmietanie z truskawkami, 

Po kompocie z wiśniami, 

Po życie, które na polach dojrzewa, 

Po słowiku, co wieczorem śpiewa, 

Po boćkach uczących się latać, 

Po ogrodach tonących w kwiatach, 

Po świerszczach koncertujących na łące, 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce, 

Po zapachu skoszonej trawy i róż, 

I już! 

 

 

Rozmowa na temat utworu – dzieci wymieniają cechy charakterystyczne dla 

lata na podstawie utworu oraz własnych obserwacji.  

 

Wymieniają takie cechy jak: słońce, truskawki, wiśnie, motyle bociany, słowiki, 

żyto, zielona trawa, mlecz, biedronka, róże itp.  

Swobodne wypowiedzi dzieci na temat „Czy lubię lato"- uzasadnianie swojej 

wypowiedzi. 

 

 

 



4. Zaprowadź chłopców do namiotu. 

 

 

 

5. http://123kidsfun.com/color-by-number-summer-coloring-pages-for-kids-

printable/ – kodowanie – pokoloruj według numeru – lody, plaża, słońce, krab, 

wyspa z palmami 

6. http://vietti.info/coloring-pages-numbers.html/sweet-and-tasty-ice-cream-color-

by-number-coloring-page-free-with-pages-numbers – kodowanie – pokoloruj 

według numeru – lody 

http://123kidsfun.com/color-by-number-summer-coloring-pages-for-kids-printable/
http://123kidsfun.com/color-by-number-summer-coloring-pages-for-kids-printable/
http://vietti.info/coloring-pages-numbers.html/sweet-and-tasty-ice-cream-color-by-number-coloring-page-free-with-pages-numbers
http://vietti.info/coloring-pages-numbers.html/sweet-and-tasty-ice-cream-color-by-number-coloring-page-free-with-pages-numbers


7. Wakacyjne memory – drukujemy kartę 2 razy, rozcinamy i gramy! 

 



8. Zabawa polega na wypatrzeniu na obrazku kilku elementów. Zadanie wymaga 

spostrzegawczości, koncentracji uwagi. 

Na obrazku znajdują się 3-4 przedmioty. 

 



9. Potrzebujemy walizkę oraz rzeczy do zapakowania. Przedmioty rozcinamy 

wzdłuż czerwonych linii. 

Oczywiście, WSZYSTKO musi się zmieścić :) 

 
 

 
 

 



 
 

10.  Dzieci 6 - letnie pracują systematycznie z książką. W tym tygodniu 

zaczynamy od strony nr 39.  


