
Poniedziałek 15.06.2020 

Temat tygodnia: KOLORY LATA. 

Temat dnia: Nadejście lata. 

 

Dzień dobry Dzieci! 

Czy Wy wiecie, że to już  przedostatni tydzień z naszymi zabawami?  

Ponieważ  niedługo zaczynają się wakacje!  

 

 

 

 

 

 

1. Dziś zaczynamy tematykę związaną z latem. Lato to kolejna pora roku, 

o której rozmawiamy. Czy pamiętacie nazwy wszystkich pór roku?  

Zaraz je sobie przypomnimy.   

1) Pierwsza pora roku, która rozpoczyna się w marcu- jej kolor to 

przede wszystkim zielony, nazywa się ona…. 

 

 

Tak, macie rację to wiosna.  

 



2) Następna pora roku, która kojarzy nam się z wakacjami, słońcem, 

kolorem żółtym to…. Tak, to lato. 

 

3) Kolejna pora roku, już trzecia, która ma swój początek we 

wrześniu, w tym miesiącu liście zmieniają kolory na 

pomarańczowe, brązowe, czerwone i spadają z drzew. Ta pora roku 

to jesień. 

 

 

4) Czwarta, ostatnia pora roku, rozpoczyna się w grudniu, przed 

Świętami. Charakteryzuje się niskimi temperaturami i kolorem 

białym. Jak nazywa się ta pora? Tak to zima.  



 

Bardzo ładnie wymieniliście 

wszystkie pory roku.  To teraz czas, żeby 

opowiedzieć Wam o lecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zaczniemy dziś od wiersza A. Dziechciarczyk pt. „Pierwszy dzień lata”.  

Wstawiłam Wam kilka obrazków w tekście, jeśli chcecie, spróbujcie 

czytać razem z rodzicami.   

 

Przyszło dzisiaj lato 

Usiadło na ławce,  



Patrzyło jak w górze 

Fruwają latawce.  

 

Rozgrzało słoneczko,  

Aż do czerwoności; 

Nadchodzą wakacje 

Masz od teraz gościć. 

  

Zawołało wietrzyk-  

Powiewaj nam raźnie, 

Ale nie za mocno- 

Tylko chłódź przyjaźnie. 

  

 

Potem poszło dróżką 

Wprost przed siebie- lato- 

Pomachało ręką  



Wszystkim polnym kwiatom.  

  

Zawołało dzieci- 

Chodźcie do mnie proszę 

Wspaniałe przygody 

Dla Was wszystkich niosę. 

  

Wędrówki po górach,  

Pływanie w jeziorach, 

Budowanie zamków z piasku,  

Szukanie potwora. 

  

Przez okres wakacji 

Jestem dzieci z Wami, 

Pobawię się chętnie 

W berka kolorami. 

  

Zagram z Wami w piłkę,  

Wesoło poskaczę, 

Niech wesołe buzie 

U wszystkich zobaczę. 



  

Pytania do wiersza: 

- Kto przyszedł w wierszu? 

- Co latało w górze, na co patrzyło lato? 

- Co rozgrzało lato i dlaczego? 

- Co lato przyniosło dzieciom? 

- Jakie przygody przyniosło dzieciom? 

3. Kochani czytając wiersz już możecie teraz powiedzieć co Wam się 

kojarzy z latem. Ale żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat lata 

zachęcam Was do obejrzenia filmu edukacyjnego pt. „Lato, przyroda, 

wakacje- co robić nad morzem i w górach” 

 https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

 

Wymieńmy sobie wspólnie cechy charakterystyczne dla lata: 

- Słońce świeci bardzo często. 

- Jest bardzo ciepło.  

- Dzień jest dłuższy od nocy. 

- Dojrzewają owoce i warzywa.  

- W lecie latają komary i inne owady. 

- Zakwitają kwiaty. 

- Nosimy letnie ubrania.  

- Lato to czas wakacji.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA


 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Po tych wszystkich wysiłkach  Waszych głów poruszajcie resztą swojego 

ciała naśladując ptaszka. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4 

Tekst piosenki: 

Usiadł ptaszek na gałęzi       (dziecko siada) 

tupie nóżkami                       (tupanie nogami)  

Oparł się bardzo wygodnie 

kręci stópkami                       (kręcenie stopami) 

Patrzy w lewo, patrzy w prawo  (odchylanie głowy w określoną stronę) 

Do góry wzrok swój kieruje       (uniesienie głowy w górę) 

Szybko wstaje, rozkłada skrzydła (dziecko wstaje i rozkłada szeroko ręce) 

Już gotowy do latania 

ref. Jak dobrze, jak dobrze latać wśród chmur (dziecko udaje, że lata) 

Jak miło, jak miło nurkować w dół (dziecko wykonuje „młynek” rękami).  

  

 

5. Proszę Was o ułożenie z tych liter wyrazu lato. Jeśli nie macie drukarki 

pokazujcie palcem na ekranie.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpE-A_sO9c4


a t o L 
 

 

 

 

 

 

 

6. Karta pracy- Pory roku.  

Waszym zadaniem jest wskazać odpowiednie obrazki pasujące do pór 

roku.  

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

To już wszystko na dziś. 

Do jutra,  

Pani Ania 


