
TEMAT
TYGODNIA: LATO

Praca z książką KARTY PRACY 4:

- Karta pracy 33b – utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenie 
logicznego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej.

- Karta pracy 33a – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności 
grafomotorycznej, dekodowanie.

 - Karta pracy 34 – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji 
wzrokowo – ruchowej i zdolności grafomotorycznych.

 - Karta pracy 35 – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji 
wzrokowo – ruchowej i sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie logicznego 
myślenia.



1. Wprowadzenie do tematu: Pytanie, w jakim miesiącu rozpoczyna się lato –

 - CZERWIEC

- GRUDZIEŃ

- STYCZEŃ

- WRZESIEŃ

Dziecko stara się wskazać odpowiedni miesiąc.

2.  „Zabawa z miesiącami’ – utrwalenie miesięcy wchodzących w skład danej pory 
roku.

3. „Z czym 
kojarzy 



się lato” – zabawa z piłką. Rzucany piłkę do dziecka, a ono ma za zadanie 
dokończyć zdanie „Lato kojarzy mi się…….” (można wykorzystać podpowiedź w 
postaci obrazków, których nazwy dziecko podzieli na sylaby).

4. „Po czym można poznać lato?” – praca plastyczna. Dziecko dostaje kartkę 
papieru  i rysuje to, co kojarzy mu się z latem.



5. Wysłuchanie wiersza Beaty Szelągowskiej „Tato, czy już lato” – 
zapamiętanie obiektów wymienionych przez tatę i wymienienie ich.

Powiedz, proszę! Powiedz tato
po czym można poznać lato?

Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?
Po prostu:

Po słodkich malinach;
Po bitej śmietanie z truskawkami;

Po kompocie z wiśniami;
Po życie, które na polach dojrzewa;

Po letnich ulewach;
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;
Po boćkach uczących się latać;

Po ogrodach tonących w kwiatach;
Po świerszczach koncertujących na łące;

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;
Po zapachu skoszonej trawy i róż;

I… już!

6. Nauka piosenki „Lato płynie do nas”

https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA

Raz, dwa, raz i dwa
Słońce idzie drogą

Z górki chmurki płyną dwie
Śpieszą się jak mogą.

ref.
Hop, hop słychać w koło

Hop, hop echo woła
Po jeziorze łódka mknie

Lato płynie do nas.

Raz, dwa, raz i dwa
Nadszedł czas zabawy
Pędzi, goni w polu wiatr
Chce się bawić z nami

Raz, dwa, raz i dwa
Wiatr wesoło pląsa,

https://www.youtube.com/watch?v=7MpIAWOGhoA


W górze, w chmurze, w ciszy pól
Dzwoni śpiew skowronka.

7. „Jak powstaje burza?” – eksperyment

Na szklance umieszczamy kawałek blaszki (np. denko od puszki). Nadmuchujemy 
balon i energicznie pocieramy go kawałkiem wełnianej szmatki. Kładziemy balon na
szmatce i zbliżamy do niej palec. Pytamy dziecko, co się stało? W wyniku 
pocierania balonika wytworzyły się ładunki elektryczne  i przeskoczyła iskra (jak 
błyskawica).

8. Wiersz „Burza”, Jan Paciorek.

Szła przez pola Pani Burza,

 - Co tak panią dzisiaj wkurza?

- Skąd u pani tyle złości?

- Musi Pani mieć przykrości?

Burza błyska, grzmi i wieje,

Straszy wszystkich: - Świat zaleję,

Powywracam wszystkie drzewa,

Kto się boi – niechaj zwiewa,

Niebo całe pociemniało,

Z wichrem wszystko oszalało,

Drzewa nisko się kłaniają

Panią Burzę przepraszają,

 - Niechże Pani  już przestanie,

Robić wszystkim wielkie lanie!

Burza mruczy, marszczy czoło.

Oj nie będzie dziś wesoło,

Niech się kryje, kto gdzie może,

Bo tu będzie zaraz morze,

Leje, wyje, gromy ciska,

Siódme poty z chmur wyciska.

Aż się wreszcie tak zmęczyła,



Że się stała całkiem miła.

Cicho mruczy zawstydzona,

To jest burza? – to nie ona.

Cicho wiszą chmury z nieba,

Będzie słońce – nam zaśpiewa,

Rozweseli Panią Burzę,

Burza ze słońcem w jednym chórze?

Z tego śpiewu tęcza wisi,

Ależ Pani nam kaprysi!

Ale koniec – szkoda czasu,

Słońce świeci – chodź do lasu.

 - O jakim zjawisku atmosferycznym była mowa w wierszu?

- Co zrobiła Pani Burza?

- Jakie inne zjawiska jej towarzyszyły?

- Co się stało, gdy się zmęczyła?

- Kto przepędził burzę?

9. „Gdy idzie burza, to….” – technika niedokończonych zdań. Dyskusja na temat
tego, jak zachowywać się w czasie burzy. 

- Jak się zachowywać, gdy zbliża się burza?

- Gdzie można się schronić?

-  Czego nie można robić? (stać w wodzie, chować się pod drzewem)

- Jak zachować się podczas burzy w domu? (pozamykać okna, wyłączyć 
urządzenia elektryczne).



10. „Burza w kubeczku” – praca plastyczna

Dziecko dostaje papierowy kubeczek, na którym rysuje markerem pioruny. 
Środek kubka (wewnątrz) dziecko smaruje klejem i przykleja paski bibuły w 



różnych kolorach kojarzących się z burzową pogodą. Kubek stawiamy do góry 
nogami, a na jego odwróconym denku przykleja watę (symbolizującą pogodę).

11. „Jak powstaje tęcza?” – oglądanie krótkich filmów edukacyjnych.

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

https://www.youtube.com/watch?v=hj2I5f4vpZg

12. „Tęcza na CD” – samodzielne zaobserwowanie tęczy. Dziecko dostaje płytę 
CD. Kieruje ją do światła tak, aby na jej odwrocie ukazała się tęcza. Płytę można 
wykorzystać  do stworzenia pracy plastycznej, np. słoneczników – doklejamy 
płatki z żółtego papieru i rysujemy kratkę czarnym markerem, symbolizującą 
nasiona.

13. „Malujemy tęczę” – malowanie tęczy farbami, przeliczanie kolorów tęczy.

14. „Zwierzęta i owady na łące” – rozmowa na temat mieszkańców łąki.

- Jak wygląda łąka?

- Czy rosną na niej kwiaty? Jakie? (nagietek, bratek, malwa, stokrotka, mak, 
chaber)

- Czy są tam jakieś owady? Jakie? (pszczoła, motyl, biedronka, konik polny, 
mrówka itp.)

- Jakie jeszcze zwierzęta możemy spotkać na łące? (kret, zając, bocian, ślimak 
itp.

https://www.youtube.com/watch?v=hj2I5f4vpZg
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0




15. Ciekawostki na temat łąki:

Czy bocian naprawdę je przede wszystkim żaby? Głównym pożywieniem bociana 
nie są żaby, ale łapie praktycznie wszystkie zwierzęta, które jest w stanie 
pochwycić: pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, gryzonie, małe ryby i żaby, węże, 
krety, łasice, gronostaje, młode zające i pisklęta ptaków. . Które ze zwierząt jest
nazywane bożą krówką? Niektóre krowy mają duże łaty na biodrach (a kiedyś 
mówiło się na biedrach). Takie krowy nazywano więc biedrulami. Wypasający je 
pastuszek zauważył kiedyś ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne 
kropki, którego nazwał „biedrunka” – boża krówka.



16. „Liczymy owady” – użyjemy do tego kolorowych nakrętek, klocków lub 
guzików. Dziecko liczy biedronki i układa tyle samo czerwonych klocków, waszki 
to klocki niebieskie, muchy  - żółte, a ślimaki – brązowe.

 



17. „Kto jak skacze” – zabawa ruchowa do piosenki, naśladowanie skoków 
różnych zwierząt.

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

18. „Biedronka” – praca plastyczna z kółek – odrysowujemy dwa czerwone 
koła, jedno mniejsze czarne. Składamy na pół i przyklejamy do kartki wg wzoru. 
Doklejamy oczy, kropki na skrzydłach i malujemy czułka – powodzenia.

19.  „Smaki lata” – rozmowa na temat, z jakimi smakami kojarzy nam się lato, 
jak powstają lody, z czego się je robi? Dlaczego lody są zimne? Gdzie trzyma się 
lody? Dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu? 

20. „Przymiotnikowe lody” – zabawa ruchowa z piłką.

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


Rodzic rozpoczyna zdanie „Lubię lody….” Rzuca piłkę do dziecka, a ono podaje 
smak lodów, który lubi, np. Lubię lody truskawkowe. Potem odrzucamy do siebie 
piłkę wymieniając kolejne smaki lodów, mogą to być również smaki nietypowe, np. 
serowe, marchewkowe, czy burakowe. Dajcie się ponieść wyobraźni. Na koniec 
prosimy dziecko, aby wymieniło  smaki lodów kwaśnych, słodkich, gorzkich itp. 
Następnie kolorujemy przedstawione na obrazku gałki lodów.





21. „Kolorowe lody” – kolorowanie wg kodu.



22. „Bananowe lody” – przygotowanie lodów. Dziecko kroi banana na pół, nabija 
na patyczek do lodów, macza w jogurcie greckim i w różnych posypkach. Na 
koniec wkładamy do zamrażalnika. Smacznego!

23. „Jakie smaki mogą mieć te lody” – podawanie smaków, na podstawie 
smakołyków z ilustracji. Dzielenie nazw smaków na sylaby: cze-ko-la-do-we, ja-
go-do-we, itd.

23. „Lodowe cienie” – połącz palcem lody i ich cienie. Ćwiczymy 
spostrzegawczość.





24. Karty pracy dla chętnych.









Kochane przedszkolaki życzymy wam kolejnego 
słonecznego tygodnia, pełnego pysznych lodów, 
wycieczek na łąkę, ciekawych obserwacji 
przyrodniczych. Może zrobicie zdjęcie małej 
biedronce, pięknemu motylowi lub pracowitej 
pszczółce? Chętnie je obejrzymy. 

 Powodzenia!!!


