
Propozycja zajęć dla trzylatków na poniedziałek (15.06.2020r.) 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 

 
 
Temat dnia: „Kolory lata” 
 
Zadanie 1 
 
„Ziarenko” – zwiń się w kłębuszek i posłuchaj krótkiego opowiadania o ziarenku fasoli. 
Wyobraź sobie, że jesteś takim właśnie ziarenkiem. 
 

 
 
Małe Ziarenko spało mocno, głęboko pod ziemią. Pewnego razu otworzyło jedno oko, ale 
wokół było bardzo ciemno i zimno. 
– Eee… Brrrr… Nic ciekawego – poszło spać dalej. 
Pewnego wiosennego dnia Ziarenko poczuło, że wokół niego robi się coraz cieplej. Nie wiedziało, 
skąd to uczucie, ale było ono bardzo miłe. Kolejnego dnia Ziarenko poczuło, że coś je 
obmywa, a ziemia wokół jest coraz cieplejsza. Zapragnęło więcej i więcej obmywania i ciepła, 
zaczęło poszukiwać. Wysunęło jedną rękę, a tam brrrrrr zimno, wysunęło drugą rękę w przeciwnym 
kierunku. 
– Ojej, ciepło, tak bardzo chce mi się pić, dużo pić, jeszcze i jeszcze – Ziarenko wyciągało rękę 
do ciepła i wody, aż nagle… stało się wokół bardzo jasno. Ziarenko zapłakało. 
– Co się stało? Nic nie widzę! 
– Przyzwyczaisz się do mego światła – pogłaskało je Słonko swym promykiem. 
– Pomożemy ci – szepnął szumiący, ciepły Deszczyk. 



Teraz wyprostuj swoje ciało, wyciągnij ręce do góry i na boki. Jesteś roślinką, która wyrosła z małego 
ziarenka fasoli. 
 

 
 
Co robiło głęboko pod ziemią ziarenko fasoli? 
Jak się czuło ziarenko? 
Co pomogło ziarenku stać się rośliną? 
 
(W tym opowiadaniu są treści fikcyjne – zmyślone, to są uczucia ziarenka. 
Treści rzeczywiste to pomoc deszczu i słońca we wzroście rośliny.) 
Obejrzyj obrazki przedstawiające nasiona.  

                         
 

                                 
 
Widzisz jakie nasiona są małe. Mają różne kształty i kolory. Nie przypominają roślin, które z nich 
wyrosną. 



Zadanie 2 
 
„Słońce i deszcz” – zabawa ruchowa. 
 

 
 
Dzieci maszerują po sali. Na hasło: „Słońce” prostują się i wystawiają twarze do słońca, unoszą ręce. 
Następnie maszerują dalej, na hasło „Deszcz” kucają, zasłaniają głowy rękoma. Zabawę powtarzamy 
kilka razy. 
 
 
Praca z KP2.37 
 
 

 
 
Uważnie obserwuj historię wzrostu owocu truskawki.  
Zwróć uwagę, że truskawka powstaje z kwiatu, rośnie na małym krzaczku. Mała zielona truskawka 
stanie się dużą, dojrzałą, czerwoną dzięki wodzie i ciepłym promieniom słońca. 
Uzupełnij karty nalepkami, dorysuj deszcz i pokoloruj dojrzałe truskawki. 



Zadanie 3 
 
„Kolory lata”- zabawa plastyczna 
 
Będą ci potrzebne farby, biała kartka papieru i narzędzie do stemplowania, np. korek. 
Najpierw stempluj kolorami podstawowymi: czerwony, żółty, niebieski. Podaj nazwy tych kolorów. 

                                                   
Następnie stempluj kolor na kolorze, pokrywając poprzedni stempel częściowo innym kolorem, np. 
połącz żółty i czerwony (powstanie pomarańczowy), czerwony i niebieski (powstanie fioletowy), 
niebieski i żółty (powstanie zielony). 
 

                                                  
Podaj nazwy powstałych kolorów. 
Pamiętaj! Przed nałożeniem nowego koloru wytrzyj korki ręcznikiem papierowym. 
Zabaw się w artystę i stwórz obraz za pomocą stempli i farb. 
Brawo! Udało ci się. 
 

Propozycja zajęć dla trzylatków na wtorek (16.06.2020r.) 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Burza” 
 
Zadanie 1 
 
 „Słoneczko uśmiechnij się”- nauka piosenki. 
 

                                 



Pośpiewaj i potańcz przy piosence o letnim słońcu. Link poniżej↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y 
 
Słoneczko śpiewa na cały głos, 
choćbyś miał nagle kłopotów sto, 
słoneczko z góry uśmiecha się, 
słoneczko woła przez całe dnie: 
 
Uśmiechnij się, wyprostuj się 
słoneczko śpiewa i woła cię. 2* 
 
Słoneczko, słonko, nasz złoty brat, 
wędruje ciągle przez cały świat. 
Słoneczko do nas woła zza gór, 
a ze słoneczkiem woła nasz bór: 
 
Uśmiechnij się, wyprostuj się… 

 
Zadanie 2 
 
„Zjawiska atmosferyczne” – zagadki 
 
Posłuchaj zagadek i podaj prawidłowe odpowiedzi. Następnie wskaż obrazek przedstawiający dane 
zjawisko. 
 
Kropelki wody 
na głowy padają. 
Wszyscy przed nimi  
pod dach uciekają. (deszcz) 
 
Chociaż go nie widać, 
znać , że siłę ma. 
Łamie w gniewie drzewa, 
Chmury niebem gna. (wiatr) 
 
Widzisz je we dnie, 
nie widzisz w nocy. 
Zimą grzeje słabo, 
Latem z całej mocy. (słońce) 
 
Kiedy błyska, gdy ulewa, 
wicher wieje, łamie drzewa. 
Znak, że idzie duża, groźna, straszna… (burza) 
 
 

        

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y


Jaką pogodę lubisz najbardziej i dlaczego? 
A jak pogoda według ciebie jest niebezpieczna i dlaczego? 
 
Obejrzyj fotografie przedstawiające zniszczenia powstałe wskutek działania burz. 
 

 
 
   

 



Wiosną i latem często zdarzają się burze. Należy słuchać komunikatów dotyczących pogody i jeśli są 
ostrzeżenia przed burzą, lepiej zostać w domu. Jeśli burza rozpocznie się gdy będziemy na spacerze, 
trzeba szybko schować się do jakiegokolwiek budynku, np. sklepu. Gdy nie ma takiej możliwości, nie 
można biegać, lepiej chodzić małymi krokami albo trzymać nogi złączone i przykucnąć. 
Niebezpiecznie jest chować się na placu zabaw pod zabawkami, jeśli mają metalowe elementy. 
Nie wolno też stawać pod drzewami lub słupami. 
 

Zadanie 3 
 
„Burza” – zabawy: ruchowa i plastyczna. 
 
Poproś rodzica o zaznaczenie na podłodze koła przy pomocy szarfy, tasiemki czy sznurka. To będzie 
domek. Podczas zabawy poruszasz się swobodnie po mieszkaniu, a na hasło rodzica „Burza” wracasz 
do domku i zostajesz w nim. 
 
Obejrzyj zdjęcia piorunów. Powiedz do czego piorun  jest podobny. 
 

 
 
Piorun to wyładowanie elektryczne o bardzo dużej mocy, może złamać drzewo, zapalić je, zniszczyć 
dom. Pioruny biegną od chmury do ziemi. 
Przyjmij pozycję stojącą i poćwicz rysowanie piorunów w powietrzu. 
Następnie weź żółtą lub czerwoną kredkę i na kartce papieru kreśl zygzaki z góry do dołu. 
 

Propozycja zajęć dla trzylatków na środę (17.06.2020r.) 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Tęcza” 
 

 



Zadanie 1 
 
Posłuchaj wiersza Marii Konopnickiej „Tęcza” 
 
— A kto ciebie, śliczna tęczo, 
Siedmiobarwny pasie, 
Wymalował na tej chmurce 
Jakby na atłasie? 
 
— Słoneczko mnie malowało 
Po deszczu, po burzy; 
Pożyczyło sobie farby 
Od tej polnej róży. 
 
Pożyczyło sobie farby 
Od kwiatów z ogroda; 
Malowało tęczę na znak, 
Że będzie pogoda! 
 
Odpowiedz na pytania: 
 
Kto namalował tęczę? 
W jaki sposób? 
Jak naprawdę powstaje tęcza? 
Jak nazywają się kolory, które można zobaczyć w tęczy? 
 
Bajka „Kolory tęczy” pomoże ci lepiej zrozumieć zjawisko powstawania tęczy na niebie. 

Link poniżej ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl  
 

 
 
Tęczę można obserwować na niebie tuż po deszczu, kiedy świeci słońce, a w trawie błyszczą kropelki 
wody. Kiedy światło przenika przez kropelki deszczu, woda rozprasza światło białe i oko ludzkie 
postrzega łuk składający się z siedmiu kolorów. To są właśnie kolory tęczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=X5OTGXAk7yU&vl=pl


Zadanie 2 

 
„W kolorach tęczy” – zabawa  
 

Zanim zaczniesz się bawić z rodzicami w piłkę rozwiąż krótki quiz o kolorach. ↓ 
https://www.wierszedladzieci.pl/quizy/quiz-kolory/ 
 

 
 
 Usiądź na dywanie z mamą lub tatą. Rodzic rzuca do ciebie piłkę i podaje nazwę jednego z kolorów 
tęczy, a ty podajesz wyrazy, które kojarzą się z tą barwą, np.: 
 
– kolor czerwony: truskawka, pomidor, serce, 
– kolor pomarańczowy: pomarańcza, marchewka, 
– kolor żółty: słońce, banan, cytryna, 
– kolor zielony: kapusta, liście, sałata, trawa, 
– kolor niebieski, szafirowy (ciemnoniebieski): niebo, woda, niezapominajki, chabry, 
– kolor fioletowy: śliwki, winogrona. 
 

Zadanie 3 
 
Praca z KP2.38  
 

 
 
Podaj nazwy kolorów tęczy. 
Wskaż palcem miejsca nad i pod tęczą. 
Dokończ kolorowanie tęczy. 
Pod tęczą narysuj kwiaty, a nad nią ptaki. 

https://www.wierszedladzieci.pl/quizy/quiz-kolory/


Propozycja zajęć dla trzylatków na czwartek (18.06.2020r.) 
 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Lubimy lato” 
 
Zadanie 1 
 
Posłuchaj wiersza „Za co lubimy lato?” E. Bełczewskiej, a dowiesz się dlaczego lubimy tę porę roku.  
 

 
 
 

Za co lubimy lato? 
Za słońce, co jasno świeci, 
Za bawiące się na podwórku dzieci, 
Za leśne poziomki, maliny, jagody, 
Za spacery z rodzicami do parku, na lody, 
Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 
Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 
A za co jeszcze lubimy lato? 
Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 
Za żabki kumkające koncerty wieczorne, 
Za kolorową tęczę co cudnie się mieni, 
Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 
I lato za to lubimy… 
Że daleko jeszcze do zimy. 



                     
 

 
 

Odpowiedz na pytanie zawarte w tytule wiersza. 
Postaraj się wymienić jak najwięcej powodów dla których lubimy lato. 
Co możemy robić o tej porze roku? 
 

                           



Zadanie 2 
 
„Słońce” – zapraszamy do zabawy plastycznej. 
 
Poproś rodzica o wydrukowanie karty pracy. 
Koło pomaluj żółtą farbą. Promienie słońca wyklej wałeczkami z żółtej plasteliny.  
Wkoło złocistego słońca narysuj i pokoloruj chmury na niebie. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Zadanie 3 
 
„Jak działa słońce?” – doświadczenia ze słońcem. 
 

 
 

Możesz zrobić takie doświadczenia w ogrodzie lub na balkonie. 
Poproś osobę dorosłą o pomoc w zorganizowaniu eksperymentu. 
 
By doświadczyć mocy słońca wystaw na jego działanie talerzyk z wodą, miskę z wodą, mokrą 
ściereczkę, mokrą kartkę papieru i metalowy przedmiot. 
Słońce operuje na wystawione przedmioty, a ty w tym czasie możesz się pobawić. 
Po pewnym czasie sprawdź razem z rodzicem jak słońce działa na wystawione przedmioty. 
Jak myślisz co się stało z mokrą ściereczką, z mokrą kartką, z wodą na talerzyku? 
A co się stało z zimną wodą w misce i metalowym przedmiotem? 
 
Porozmawiaj na ten temat z rodzicami. 
Brawo! Wyciągnąłeś (wyciągnęłaś) prawidłowe wnioski. 
 

Propozycja zajęć dla trzylatków na piątek (19.06.2020r.) 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Lato wokół nas” 
 
Zadanie 1 
 
„Co robimy latem?” – zapraszamy do ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych. 
 

 



Zabawa  1 „Gdzie jest słońce?” 
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, ręce uniesione nad głową. Na hasło: „ Gdzie jest słońce?” – 
wykonują skręty tułowia w prawo, w lewo, zaglądając przez jedno, potem drugie ramię. 
 
Zabawa 2 „Kotki wygrzewają się na słońcu” 
Dzieci – kotki chodzą na czworakach. Na sygnał : „Odpoczywamy” - zatrzymują się i przechodzą do 
leżenia na plecach. Podnoszą ręce i nogi, wyciągając się do góry – do słonka. 
 
Zabawa 3 „Gonimy motyla” 
Dzieci naśladują fruwające motylki. 
 
Zabawa 4 „Przeskocz przez strumyk” 
Dzieci biegają, gdy usłyszą hasło: „Strumyk” przeskakują przez mały strumyk, podskakują i zatrzymują 
się w przysiadzie podpartym. Po krótkim odpoczynku biegają dalej. 
 

 
 

Zadanie 2 
 
„Prawda czy fałsz?”- zabawa dydaktyczna 
 
Zastanów się i odpowiedz na pytania: 
- Co to jest prawda? 
- Co to jest fałsz? 
Porozmawiaj o tym z rodzicami. 
Poproś ich o narysowanie na jednej kartce buźki uśmiechniętej, a na drugiej kartce buźki smutnej. 
Teraz mama lub tata będą ci czytali różne zdania a ty słuchaj ich uważnie. Pomyśl i zastanów się nad 
odpowiedzią. 
Jeśli zdanie będzie prawdziwe podnieś buźkę uśmiechniętą, jeśli fałszywe – smutną. 
 

 
 
Słońce jest zielone. 
Z chmury pada deszcz. 
Truskawki rosną na drzewach. 
W czasie burzy trzeba się schronić w domu. 
Latem jest bardzo zimno. 
Tęcza jest kolorowa. 



Zadanie 3 
 
„Obrazki” – zachęcamy do tworzenia w ogrodzie dowolnych kompozycji z materiału przyrodniczego. 
 
Poproś rodzica o narysowanie koła, a ty wypełnij je wzorami ułożonymi z patyków, kamyków, listków, 
szyszek itp. materiału przyrodniczego. 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy adresy e-mail grup 3-latków:  
 

Grupa I   „Biedronki”: biedronkigrupa1@wp.pl 
Grupa II  „Żabki”:        zabki-grupa2@wp.pl 
Grupa III „Motylki”:   motylkiprzedszkole@vp.pl 

mailto:biedronkigrupa1@wp.pl
mailto:zabki-grupa2@wp.pl
mailto:motylkiprzedszkole@vp.pl

