
Temat dnia to: W CO SIĘ BAWIĆ LATEM? 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 40 (wg B. Formy):  

• „Delikatnie” – lekki bieg za rodzicem w dowolnych kierunkach.   

• „W górę i w dół” – dzieci zajmują dowolne miejsca w pokoju. Stają w lekkim rozkroku. 

Na raz powoli unoszą ręce i robią głęboki wdech, a na dwa swobodnie je opuszczają i 

robią wydech.  

• „Hop, hop!” – w rytm bębenka/klaskania dzieci miarowo przeskakują z jednej nogi na 

drugą i równocześnie klaszczą.  

• „Swobodnie” – w swobodnym zwisie tułowia dzieci naprzemiennie dotykają lewą ręką 

prawej stopy, następnie prawą ręką lewej stopy. 

2. Zapoznanie z wierszem Lato Zdzisława Szczepaniaka. 

No dzieciarnia – co wy na to?  

Już od jutra mamy lato!  

Ta wspaniała, ciepła pora  

Trwa od rana do wieczora  

Przez co najmniej dwa miesiące,  

Gdy najmocniej grzeje słońce.  

W tym to czasie, o tej porze  

Każdy bawi się, jak może.  

Z bratem, z siostrą, z kolegami.  

Samotnicy wolą sami.  

Malcy jeżdżą na rowerkach,  

Trwa zabawa w piłkę, w berka.  

Warczą wściekle motorynki.  

Kto tak piszczy? To dziewczynki…  

Przechwalają się chłopaki:  

– Co tam guzy i siniaki!  

Na trzepaku – gimnastyka.  

Pół podwórka kozły fika,  

A wódz Indian właśnie każe  

Schwytać jakieś blade twarze  

I przywiązać je do pala,  



Choć współczucie nie pozwala…  

Ktoś gdzieś chlipie: 

 – Ja się boję…  

W odsiecz idą mu kowboje.  

Inni znów za piłką gonią  

(szyby już ze strachu dzwonią),  

Komuś w biegu spadły buty  

(nic nie szkodzi – to nie luty),  

Ktoś gdzieś zginął, choć nie igła, 

Lecą w górę bańki z mydła…  

W piaskownicy góra piasku.  

Dookoła pełno wrzasku.  

– Hurra! Nie ma jak wakacje! 

Głośno krzyczy (i ma rację):  

Bolek z Kaziem, Włodek z Jackiem,  

Andrzej z Rysiem, Wicek z Wackiem,  

Mania z Halą, Wanda z Martą,  

Gosia z Basią – no bo warto  

Wykorzystać każdą chwilę,  

Aby się zabawić mile,  

Aby nie iść do przedszkola,  

Aby strzelić wreszcie gola,  

Aby w nosie mieć klasówki,  

Dwójki, piątki, wywiadówki…  

Można wreszcie się nie śpieszyć,  

Można się z wszystkiego cieszyć.  

Do momentu… gdy z balkonu  

Tato krzyknie: „MARSZ DO DOMU!”.  

W domu nas do wanny wsadzą,  

Doszorują i wygładzą.  



Potem każą siąść za stołem  

i napychać brzuch z mozołem.  

A gdy wreszcie wszystko zjemy,  

Wykrztusimy: „Dziękujemy…”  

Wówczas mama – dobra wróżka –  

Zaprowadzi nas do łóżka.  

Na dobranoc zaś koniecznie  

Powie: „JUTRO BAW SIĘ GRZECZNIE…” 

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania:  

• W co bawiły się dzieci z wiersza? 

•  W co wy bawicie się latem?  

• Jakie przedmioty do zabawy kojarzą wam się z latem? 

3. Praca z KP4.39 – układanie rytmów, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności 

grafomotorycznych, przeliczanie, odwzorowywanie, kodowanie, ćwiczenie logicznego 

myślenia.  

4. „Piłeczka” – zabawa w przedmuchiwanie piłeczki pingpongowej. Potrzebne będą: 

piłeczka pingpongową/ lub inna, taśma malarska, słomka do napojów.  Rodzic nakleja na 

podłodze/stole taśmę, tworząc tor, po którym dziecko przedmuchuje piłeczkę 

pingpongową za pomocą słomki trzymanej w buzi. 

5. RELIGIA: 

TEMAT: Wakacje z Panem Jezusem 

Narysuj swoje wakacje z JEZUSEM 

6. „Statek piracki” – doskonalenie umiejętności grafomotorycznych, rozpoznawanie figur 

geometrycznych, pobudzanie kreatywności, porównywanie liczby obiektów. Dziecko 

wycina z kolorowych brystoli trójkąty, koła, prostokąty, trapezy. Po wycięciu dziecko 

przykleja figury na kartkę, tworząc swój statek. Następnie podaje nazwy ich elementów 

– figur geometrycznych. Przelicza je. Porównuje liczbę danych figur w statku. 

7. Blok zajęć o emocjach – szczęście. „Letni taniec szczęścia” – zabawa taneczna. Dzieci 

tańczą swobodnie przy dowolnej muzyce. Aby lepiej wczuły się w letni klimat, można 

wykorzystać letnie rekwizyty: okulary przeciwsłoneczne, kapelusze, kolorowe chustki, 

piłki plażowe. 
8. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 40 – uświadamianie korzyści dla organizmu 

wynikających z ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych.  
•  „Rajd rowerowy” – dziecko siada na dywanie. Kładzie się na plecach i naśladuje jazdę 

rowerem. Następnie wjeżdża pod górkę – zwalnia, zjeżdżają z górki – przyśpiesza, jedzie 



po prostej – bardzo szybko. Na koniec wymienia wakacyjne miejsca, do których 

przyjechał.  

• „Łodzie” – rodzic daje dziecku koc. Dziecko siada w klęku na złożonym na pół kocu. Koc 

to łódź, a rączki dziecka to wiosła. Dzieci płyną, odpychając się od podłogi, w wakacyjną 

podróż.  
9. Krawat dla taty- zajęcie plastyczne. Potrzebne materiały: kolorowa kartka techniczna, 

wstążka, kredki, kolorowe papiery. Dziecko może wykonać krawat według własnego 

pomysłu i ozdobić go. Zamieszczam kilka propozycji:  

  

 

 

10. “Dinuś”- praca plastyczna. Drukujemy lub odrysowujemy kolorowankę zamieszczoną 

poniżej. Zadaniem dzieci jest pokolorowanie Dinusia wg własnego pomysłu i dowolną 

techniką. BARDZO PROSZĘ O PRZESŁANIE ZDJĘCIA PRACY. 

 

 

 

Dziękuję za pomoc w realizacji tematu. Miłego dnia       

 

 

 



 

 

 


