
15.06.2020r.poniedziałek, grupa OB. 

Temat: Kolory lata 

Witam Was Drogie Dzieciaki!  

W tym tygodniu pracujemy tylko w poniedziałek 15 i w piątek19 czerwca. 

Tematem tego tygodnia jest ,,Lato”. Zachęcam , abyście jeszcze trochę popracowali. 

Wakacje tuż tuż….. 

Zaczynamy 

1.Zacznijmy tanecznie, zapraszam  :  https://youtu.be/izQ5IAmTaFA   

2.Po łące biega lato – słuchanie piosenki i rozmowa na temat jego treści. N. 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 ? 

 

 

Po łące biega lato - piosenka 
 
 

Słowa piosenki: 

 Po łące biega lato. uwija się jak bąk. Dzień dobry mówi kwiatom i pieści każdy pąk. 

. Ref: Kto chce się z latem spotkać Niech idzie z nami tam. Rumianek i stokrotka pokażą 

drogę nam.  

Pomaga lato pszczołom, Na kwiatach też się zna  

Uśmiecha się wesoło i w berka z wiatrem gra!  

Ref: Kto chce się z latem spotkać Niech idzie z nami tam .Rumianek i stokrotka pokażą 

drogę nam 

Gdy lato jest zmęczone, w szałasie sobie śpi I we śnie gra w zielone, bo łąka mu się śni.  

 

 Ref: Kto chce się z latem spotkać. Niech idzie z nami tam. Rumianek i stokrotka pokażą 

drogę nam 

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

Posłuchaj i naucz się tej piosenki 

3„Przetwory owocowe” – R  pokazuje dziecku obrazki: poziomki, truskawki, jagody, 

maliny. Dzieci podają nazwy owoców, dzielą nazwy na sylaby i na głoski . 

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). 

 

https://youtu.be/izQ5IAmTaFA
http://maja-literatura.blogspot.com/2017/05/po-ace-biega-lato-piosenka.html
https://www.youtube.com/watch?v=MaKPsYlzQkY


 

Jagody 

 

Poziomki 

 

 

 



 

Maliny 

 

 

 



 

Truskawki 

 

Co można zrobić z letnich owoców? 

Przygotujcie razem z rodzicami coś pysznego z owocami: ciasto, koktajl, lody, dżem   

To będzie PYCHOTKA! Przyślijcie zdjęcia. 

4.Wykonajcie proszę zadania w karcie pracy 

 

 
Praca z KP4.39a – poznanie znaczenia niektórych przysłów i związków frazeologicznych. N. 

odczytuje zdania: 1. Mieć dwie lewe ręce; 2. Mieć muchy w nosie; 3. Siedzieć jak na 

szpilkach; 4. Spać jak kamień. Dzieci wpisują obok obrazków numery właściwych zdań. 

Następnie dzieci odczytują zdania z poznanych liter, wpisują numer obrazka, który ilustruje 

dane zdanie. 

 Na koniec ilustrują przysłowie „Myśleć o niebieskich migdałach.  

 

 

Praca z KP4.39b – rozwijanie wyobraźni, rozwijanie sprawności grafomotorycznej, motoryki 

małej, spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej.  

 

Praca z KP4.39b – poruszanie się zgodnie z kodem, kolorowanie obrazków.  

 


