
Temat dnia to: TĘCZA. LATO NA ŁĄCE I LETNIE SMAKOŁYKI. 

Dziś na zajęciach poszerzycie swoje informacje na temat tęczy oraz będziecie doskonalić porównywanie 

obiektów i przeliczanie. 

 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 39 (wg B Formy): woreczki lub zwinięte skarpetki.  

• Marsz z woreczkiem na głowie – ręce wyciągnięte na boki. 

• Przekładanie miarowo woreczków z ręki do ręki.  

• Unoszenie woreczków na stopie, pozostanie przez kilka sekund na jednej nodze.  

• Podrzucanie i łapanie woreczków.  

• Rzucanie woreczków do kosza zawieszonego na ścianie.  

• Slalom między woreczkami rozłożonymi w równych odległościach na dywanie. 

2. „Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę?” – dyskusja.  

Rodzic pyta dziecko:  

• Jakie zjawisko atmosferyczne kojarzy się z kolorami?  

• Kiedy i gdzie można zaobserwować tęczę? (niebo po deszczu, kiedy świeci słońce; na 

trawie pokrytej kropelkami wody; podczas rozpryskiwania wody z węża ogrodowego; w 

kałuży itd.).  

• Co jest potrzebne, żeby powstała tęcza? 

Następnie wspólnie oglądamy filmik “Jak powstaje tęcza?” 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0  

3. “Kolory tęczy” – zajęcia dydaktyczne. Przeliczanie i podawanie nazw kolorów tęczy. 

Rodzic pyta dziecko: Z jakich kolorów składa się tęcza? (czerwony, pomarańczowy, 

żółty, zielony, niebieski, indygo, fioletowy). Prosi o przeliczenie kolorów na obrazku 

występujących w tęczy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0


4. Praca z KP4.33a – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, 

dekodowanie. 
5. Letnia łąka  

 

Rodzic pyta: Jak wygląda łąka? Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? Czy są tam jakieś owady? 

Jakie? Co znajduje się na prawdziwej łące? Rodzic pokazuje dzieciom zdjęcia kwiatów 

(mogą to być: nagietek, bratek, malwa, stokrotka, mak) i prosi o podanie ich nazw. Dzieci 

dzielą nazwy kwiatów na sylaby.  

                  

NAGIETKI                          BRATKI                             STOKROTKI                      MAKI  

  

      MALWY 

6. Praca z KP4.34a – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji 

wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych. 

7. „Zwierzęta i owady na łące” – zajęcia dydaktyczne.  

Rodzic pyta dziecko:  

• Co oprócz kwiatów znajduje się na łące.  

• Jakie zwierzęta i owady można tam spotkać?  

Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik 

polny itp.). Rodzic pokazuje odpowiednie zdjęcia. ZADANIE DLA DZIECI: dopasuj podpisy do 

obrazków. 



                                    MRÓWKA 

                                                        KONIK POLNY 

                                                     BIEDRONKA 

                                                       BOCIAN 

                                                     MOTYL 

                                                     ŚLIMAK 



                                           KRET 

8. CZAS NA PRZERWĘ “Ładne kwiatki” – zabawa konstrukcyjna. Tworzenie kwiatków z 

układanek geometrycznych lub tangramów. 

9. Praca z KP4.34b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych. 

10. Zabawa matematyczna- zabawa doskonaląca przeliczanie 

https://wordwall.net/play/2935/228/246  

11. Praca z KP4.35 – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-

ruchowej i sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie logicznego myślenia. 

12. SWOBODNE ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU. 

13. DLA CHĘTNYCH: ĆWICZENIA APARATU ARTYKULACYJNEGO- LODY: 

https://wordwall.net/pl/resource/2935284  

 

 

 

 DZIĘKUJĘ ZA POMOC W REALIZACJI TEMATU. POZDRAWIAM I ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY I NAUKI.        

 

 

 

https://wordwall.net/play/2935/228/246
https://wordwall.net/pl/resource/2935284

