
Data: 19.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Lato tuż tuż.. 

Temat dnia: Smaki lata  

 

Witam Was kochani !  

Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować ćwiczenia gimnastyczne. 

Zbliża się weekend, więc myślę, że to dobry początek na aktywność 

fizyczną😊 

Za chwilę wykonacie 20 minutowe ćwiczenia z panem, który 

przygotował je specjalnie dla przedszkolaków!  

Serdecznie proszę Rodziców o pomoc (zwracamy uwagę na to, czy 

dzieci poprawnie wykonują ćwiczenia i dbamy o ich bezpieczeństwo) 

Chciałabym, żeby każdy z Was przebrał się w strój gimnastyczny, 

ściągnął papcie i skarpetki. Możecie poprosić rodziców o szklankę 

wody 😊  

Gotowi ? W takim razie zaczynamy!  

https://www.youtube.com/watch?v=87H2cC-Ul7s 

Brawo przedszkolaki! Świetnie sobie poradziliście!  

Możecie się teraz napić, przebrać i zapraszam jeszcze na chwilę do 

mnie😊  

We wtorek rozmawialiśmy o kolorach lata. Dzisiaj porozmawiamy 

sobie o smakach lata.  

Czy lato może mieć smak? Oczywiście! 

Wyobraźcie sobie teraz owoce, które są ciężko dostępne zimą, ale 

pojawiają się latem.  

Spójrzcie na ilustracje i zastanówcie się, co to za owoce: 

https://www.youtube.com/watch?v=87H2cC-Ul7s


 

To są truskawki. 

 

Tutaj mamy borówkę amerykańską  



 

To jest porzeczka czerwona 

 

Tutaj mamy poziomkę pospolitą 



To są  czereśnie  

 

 

 

Tutaj mamy papierówki  



 

To są śliwki 

 

Prawda, że wyglądają pięknie? I są smakowite! Przypominam, że 

wszystkie OWOCE są bardzo zdrowe!  

Oprócz owoców z latem oczywiście kojarzą nam się … LODY 😊 

 

Czy wiesz jakiego smaku są te lody?  



A jak są lody, to muszą być też gofry ! 

 

 

Mniam.. Mi już ślinka leci, a Tobie? 😊 

Koniec z jedzeniem, czas na zagadki! 

Cieszy się dziecko , mama i tato ,  

że w końcu zaczęło się gorące ...  

(lato) 

Zimne, słodkie i pachnące, 

jemy latem w dni gorące. 

(lody) 

 

Latem krążę, ile sił, 

zbieram z kwiatów 

złoty pył. 

(pszczoła) 

 



Teraz Podzielcie pokazane niżej obrazki na sylaby: 

 

 

Lody: lo-dy 

Tęcza: tę-cza 

Strój kąpielowy: strój ką-pie-lo-wy 

Słońce: słoń-ce 

Klapki: klap-ki 

Okulary: o-ku-la-ry 

 

 

 



Dzisiaj to wszystko kochani. 

Do usłyszenia w poniedziałek!  

Życzę Wam aktywnego weekendu ! 

P. Angelika      

 


