
Propozycja zajęć dla czterolatków na poniedziałek (15.06.2020r.) 

Temat tygodniowy: „LATO” 

 
 
 
Temat dnia: „Rośliny mogą leczyć” 
 

 
Zadanie 1 
 
„Letnie opowieści – rośliny na mojej działce”- opowiadanie  Małgorzaty Szczęsnej  
 
Poproś rodzica o przeczytanie utworu o roślinach, które mają właściwości lecznicze. 
 
Gdy rozpoczyna się lato, wszyscy jedziemy na działkę: rodzice, siostra, brat, babcia Asia, pies i ja. 
Mieszkamy wtedy w pięknym miejscu – z jednej strony las, z drugiej łąka, blisko wieś i rzeczka. Na 
naszej działce rośnie dużo brzóz, sosen, jałowców, krzewów aronii i ziół. Piesek biega jak szalony, 
sprawdza wszystkie swoje miejsca i zaznacza teren.  
My zajmujemy się wypakowywaniem, układaniem, wietrzeniem, wieszaniem hamaków, huśtawek. 
Mati i Karinka, czyli moje rodzeństwo, wożą z górki świeży piasek do piaskownicy, a ja myję zabawki i 
pomagam ustawić zjeżdżalnię.  



Rano budzi mnie śpiew ptaków i cudowny zapach kwiatów i innych roślin. Wszyscy śpią, tylko babci 
łóżko puste. Wybiegam przed dom i widzę babcię Asię przytuloną do drzewa.  
– Dzień dobry babciu, co robisz? – podbiegłam, by dać całusa mojej kochanej babci.  
– Cześć Aduniu! Przytulam się do brzozy. Nie wiesz, że rośliny leczą?  
 

 
 
– Czytałam o tym i wierzę, że brzoza da mi dużo siły, radości i zdrowia. Nie będą mnie bolały nogi. Po 
całym roku w mieście muszę się odnowić.  
– Mamo, nie przytulaj się tak długo, bo wyssiesz z brzozy wszystkie soki i drzewa nam powysychają – 
żartuje tata i przeciąga się na progu domu.  
– Babciu, a czy to tylko brzoza tak leczy?  
– Najlepiej działa na człowieka brzoza, lipa i sosna. – Babcia zamyka oczy, policzkiem dotyka kory, 
rękami oplata pień drzewa.  
– Aduniu, przynieś mi parę listków mięty i dziesięć jagód jałowca, tych starych, pomarszczonych! – 
woła mama przygotowująca śniadanie.  
 

                                 
 
Prędko zrywam jasnozielone listki mięty, płuczę i wrzucam do dzbanka z wodą i cytryną. Ranek jest 
bardzo ciepły i taki napój nas orzeźwi. Ale po co mamie te kulki jałowca? Niosę je do kuchni i patrzę, 
jak mama rozgniata je, dodaje innych przypraw i posypuje mięso.  
– Mamo, po co dajesz jałowiec do jedzenia?  
Wiem, czasem piję ziółka z apteki. Ale przytulanie do drzewa?! 
– Roztarte jagody jałowca i inne przyprawy poleżą z mięsem kilka godzin. Potrawa będzie pyszna, 
pachnąca i lekkostrawna, czyli po zjedzeniu jej nasz brzuszek będzie lekki.  
Po śniadaniu idziemy nad rzeczkę. Bierzemy koc, napoje, ciasteczka i ręczniki. Idziemy przez las 
sosnowy. Jak tu pachnie! Mama każe nam stanąć i wymienić powietrze w płucach. Ale to jest 
przyjemne!  
Rozkładamy koc na miękkiej trawie nad rzeczką. Mateusz schodzi na brzeg i wkłada jedną nogę do 
wody.  
– Brrr! Nie wchodzę, za zimna!  



Karinka bierze mnie za rękę. Wbiegamy do wody, rozbryzgując ją.  
– Może zrobimy skocznię i poskaczemy z niej do wody!  
Bierzemy się do pracy. Mateuszowi spodobała się ta zabawa i dołącza do nas. Oczywiście! On skacze 
najdalej. Po pikniku na kocu wracamy na działkę. Biegnę przodem, by jak najszybciej opowiedzieć o 
wszystkim babci. Nagle potykam się o korzeń i upadam na rozbitą butelkę.  
– Łał, ,Łał – krzyczę rozpaczliwie, widząc cieknącą krew po kolanie. Tata podnosi mnie, czyści ranę, 
polewając wodą z butelki.  
– Musimy cię nieść. Ale co zrobić, by zatamować krew?  
Mama zrywa liście rosnące przy drodze. Przeciera je, przemywa wodą, rozgniata, aż puszczają sok i 
przykłada mi do rany.  
– Co… to… jest? Nie… będzie… szczypać? – łkam.  

 
– Aduniu, uspokój się, to liście babki. Zaraz przestanie ci lecieć krew. Rana się oczyści i szybko zagoi.  
Na działkę niosą mnie na zmianę – tata i na zrobionym z dłoni krzesełku Mateusz i Karinka. Mateusz 
całą drogę żartuje:  
– Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała!  
Naprzeciw nas wybiega zaniepokojona babcia.  
– Co się stało?  
– Skaleczyłam się, babciu!  
– Dobrze, że przyłożyli ci liść babki. Jutro, Aduniu, będziesz jak nowa! A teraz napij się soku z aronii, 
który zrobiłam poprzedniego lata. Zaraz uspokoisz się i wzmocnisz!  
 

 
 
Wypijam soczek, choć jest trochę cierpki. Kładę się w hamaku i, patrząc na lekko poruszające się, 
maleńkie listki brzozy, zasypiam.  
Pierwszy dzień tego lata na działce był dla mnie pełen wrażeń. Postanowiłam, że codziennie będziemy 
zbierać śmieci, które wyrzucają ludzie do lasu. Przynajmniej tu, koło mojej działki, będzie bezpieczna 
okolica od stłuczonych butelek.  



Odpowiedz na pytania: 

 

Gdzie Ada spędzała początek lata?  
Kto pojechał tam z dziewczynką?  
Jakie prace wykonywali po przyjeździe na działkę?  
Co robiła babcia? 
Dlaczego?  
Dokąd rodzina poszła po śniadaniu?  
Co tam robili?  
Co się stało, gdy wracali na działkę?  
Co zrobiła rodzina, by pomóc Adzie?  
 

    
KWIAT LIPY                                                                           MALINY 
 

    
MNISZEK LEKARSKI                                                             RUMIANEK 
 
Wokół nas rośnie dużo roślin, które są pożyteczne dla człowieka. Część z nich ma właściwości 
lecznicze. Niektóre z nich spożywamy w postaci soków, dżemów, miodów. Inne jak, np. babka 
lancetowata stosujemy również jako okłady na chore miejsca. 
Zapamiętaj! 
Żadnych samodzielnie zerwanych roślin (kwiatów, liści, owoców) nie należy wkładać do ust bez zgody 
dorosłych. 
Niektóre rośliny są trujące dla człowieka. 
 

Zadanie 2 
 
„Letni spacer” – zabawa dramowa. 

 



Powtórz za rodzicem: „Idziemy na letni spacer.” 
To zdanie wypowiedz cztery razy na różne sposoby: powiedz jak człowiek przestraszony, następnie 
szczęśliwy, później smutny a na końcu zdziwiony. 
 

 
 
Jesteśmy na działce blisko lasu. Idziemy wąską ścieżką (stopa za stopą).  
Rozglądamy się wokoło i wypatrujemy śpiewających ptaków. Na wysokiej sośnie widzimy kilka gniazd 
ptasich. 
Podchodzimy i przytulamy się do drzewa (obejmujemy mocno rodzica).  
Dalsza droga prowadzi przez gęste zarośla (czołgamy się).   
Znowu jesteśmy na ścieżce. Oj! Coś nas ukuło. To jałowiec! Na nim rosną jagody. Zrywamy ich trochę i 
zabieramy do domu (naśladujemy zrywanie owoców). 
Wychodzimy z lasu, jesteśmy na łące. Podskakujemy wesoło,  nagle potykamy się o kamień i upadamy 
(naśladujemy te czynności).  
Mamy starte kolano. Boli nas i piecze (grymas bólu). 
Rozglądamy się, dostrzegamy leczniczą roślinę, to babka lancetowata. 
Zrywamy kilka listków i przykładamy je do kolana (przykucamy,  naśladujemy zrywanie listków i 
robimy okład na kolano). 
Idziemy dalej. Tuż przy działce rośną krzaki malin. 
Maliny są pyszne oraz zdrowe, ostrożnie je zrywamy i zjadamy (naśladujemy zrywanie malin i ich 
zjadanie). 
Jesteśmy już na działce.  

 



Zadanie 3 
 
Wykonaj polecenia zawarte w karcie pracy. 
 
 
Posłuchaj nazw części mniszka lekarskiego, zwanego dmuchawcem. Powtórz te nazwy i wskaż je na 
rysunku. Pokoloruj całą roślinę. 

 
Rysuj po śladzie nie odrywając kredki od kartki. 



Propozycja zajęć dla czterolatków na wtorek (16.06.2020r.) 
 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Wiem jak zachować się podczas burzy” 
 

 
 

Zadanie 1 
 
„Co zrobię w czasie burzy i silnego wiatru?” – porozmawiaj z rodzicami na temat zjawisk 
pogodowych na podstawie doświadczeń twojej rodziny i opowiadania „ Letnie opowieści – burza na 
Mazurach”  Małgorzaty Szczęsnej.  
 
Jedziemy na Mazury – rodzice, siostra, brat i ja. Z przyczepioną do samochodu małą przyczepką 
kampingową szybko docieramy do celu – nad jezioro Kuc. Jeżdżę tu od urodzenia, każdego lata.  
Ledwo przekraczamy bramę, a już serdecznie witają nas kuzyni – Kasia i Robert, ich dzieci oraz Paweł i 
pan Rysio.  
Całą mazurską paczką idziemy przetrzeć nasz szlak, dróżkę, którą tylko my, dzieci, chodzimy. A nasza 
grupa to: Maks, Leon, Dawid i chłopak z sąsiedniej działki – Klaudiusz oraz ja. Wracamy zmęczeni, 
poparzeni, ale zadowoleni z dobrze wykonanego zadania. Tata podłącza prąd, gaz, ustawia równo 
przyczepę. Mama z Matim i Karinką wszystko rozpakowują i układają. Grunt to rodzinka!  
– Teraz pora przywitać się z jeziorem! – krzyczy tata.  
Wszyscy zbiegamy na pomost. Widok zapiera dech w piersiach! Jak okiem sięgnąć – jezioro. 
Promienie słońca odbijają się o jego taflę tak intensywnie, że muszę zmrużyć oczy. Dookoła lekko 
falują trzciny, a w nich błyszczą niebieskie ważki. Niebo jest czyściutkie, ani jednej chmurki.  
– Kto płynie łódką? – pyta tata.  
– Ja, ja! – wołamy z mamą jednocześnie.  
Zakładamy kapoki, czapki i okulary przeciwsłoneczne. Smarujemy twarz i ręce kremem. Z mamą 
siadamy na ławeczce w łodzi, a naprzeciw nas sadowi się tata z wiosłami. Powolutku suniemy po 
gładkim, spokojnym jeziorze.  

 



– Opłyńmy wyspę! – prosimy.  
Po drugiej stronie wysepki jezioro jest płytsze i zarośnięte trzcinami. Przedzieramy się przez szuwary, 
jak podróżnicy przez nieznane tereny. Nagle tata nieruchomieje! Patrzymy za jego wzrokiem i widzimy 
obrazek jak z bajki! Dookoła nas, tworząc jakby ogrodzenie, są pałki wodne. Obok nich pływają białe 
kwiaty grzybieni o żółtych środkach. A wśród tego wspaniałego widoku – rodzina łabędzi: mama, tata 
i troje dzieci. Myślę, że one też są zdziwione naszym widokiem. Przez chwilę nieruchomieją, patrzą na 
nas i majestatycznie odpływają.  
Suniemy dalej wokół wyspy. Teraz widzimy ją doskonale.  
– Popatrzcie na te powalone drzewa! To robota bobrów! – powiedział tata i skierował łódź na środek 
jeziora. 
– Podpłyńmy do brzegu, na drugą stronę, tam zawsze były pyszne maliny! – proszę tatę, bo 
przypomina mi się smak słodkich, pachnących owoców, zrywanych tam każdego roku.  
– Nie! Pora wracać! Robi się parno, słońce przypieka. Zobaczcie, nie wiadomo skąd napływają 
chmury! – wskazuje w górę zaniepokojony tata. 
Czyste przed chwilą niebo pokrywają ciemne chmury. Zrywa się wiatr. Nagle robi się chłodniej.  
– Tato, co teraz będzie? – pytam już trochę przestraszona, gdy fale kołyszą łódką.  
– Nie bój się, zaraz dopłyniemy do brzegu.  
Tata szybko wiosłuje. Fale robią się coraz większe, opryskuje nas woda.  
– Siadajcie na dnie łódki!  
Posłusznie zsuwamy się z ławeczki, a ja chowam się pod wielką spódnicę mamy i przytulam do jej 
kolan. Z daleka coś mruczy i na ciemnym niebie pojawiają się błyski.  
– Burza!  
Wokół nas robi się biało, jakbyśmy płynęli we mgle. Teraz już zaczynam płakać. Jak tata trafi do 
pomostu, gdy nic nie widać?!  
Ale tatuś nie daje za wygraną, tylko mocno wiosłuje. Zaczyna padać deszcz, a po chwili już leje! 
Mama uspokaja mnie i dla otuchy cicho śpiewa. 
Teraz błyski na niebie są coraz jaśniejsze. Po nich szybko pojawiają się głośne grzmoty. Podobno, gdy 
zobaczy się błysk, trzeba powoli liczyć 1…2…3…, aż do usłyszenia grzmotu. Wtedy wiemy, czy daleko 
od nas jest burza. Ale tu, na jeziorze, nie mogę liczyć – od pojawienia się błyskawicy na niebie do 
grzmotu nie ma przerwy. Czyli burza jest koło nas.  

                                                                             
– Widzę nasz brzeg! – krzyczy tata z ulgą.  
Ale okazuje się, że to jeszcze nie koniec zmartwień. Im bliżej jesteśmy brzegu, tym większa fala. Woda 
zaczyna wdzierać się do łódki. Tata obmyślił inny sposób dotarcia do lądu. Nie płynie na wprost 
brzegu, tylko wzdłuż, wolno przybliżając się do niego. To okazuje się skuteczne. Wkrótce widzimy 
pomost. Na jego końcu stoją Mateusz, Karina, pan Rysiek i Paweł. Machają do nas. Widzę, jak 
zbiegają na brzeg pozostali nasi przyjaciele. Gdy już wreszcie dopływamy do brzegu, pan Rysiek z 
Pawłem wskakują w ubraniach do wody, holują nas i przycumowują łódź do pomostu. Maks pomaga 
mi wysiąść. Karina i Mati mocno nas obejmują, w oczach mają łzy. Robert, przekrzykując wiatr, woła:  
– Przebierzcie się szybko i wszystkich zapraszam do naszej dużej przyczepy. 
– U nas mniej odczujecie podmuchy wiatru.  
Przebieramy się i idziemy  na gorącą czekoladę. 
– Kasiu, a wy jak poradziliście sobie w tę burzę? Przecież byliście na wycieczce rowerowej.  
– Nie odjechaliśmy daleko. Gdy zobaczyliśmy, że nagle się chmurzy, zaczęliśmy wracać. Założyliśmy 
peleryny, mocno dopięliśmy kaski i pojechaliśmy. Deszcz nas nie przestraszył, choć widoczność była 
słaba, bo zrobiło się biało. Gdy rozszalała się burza skręciliśmy z drogi i schowaliśmy się w czyjejś 
stodole.  
– Kiedy ruszyliście dalej?  



– Gdy burza zaczęła się przemieszczać z drogi nad jezioro. Wszystko dobrze się skończyło. Wszyscy 
jesteśmy bezpieczni.  
 
Pomyśl i odpowiedz na pytania: 
 
Dokąd pojechała Ada z rodziną?  
Gdzie mieszkali?  
Co robili, gdy już się rozpakowali?  
Co zrobili dla swojego bezpieczeństwa przed wypłynięciem na jezioro? 
Co się stało, gdy byli na środku jeziora? 
Kto zapamiętał, co należy robić, by dowiedzieć się czy burza jest daleko od nas? 
Czy udało im się bezpiecznie wrócić do przyczepy?  
 
Obejrzyj fotografie związane z burzą: chmury burzowe, pioruny i zniszczenia powstałe w czasie 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 2 
 
„Deszcz, słońce, wiatr – powódź, susza, zniszczenia” – zabawa dydaktyczna.  
 

Usiądź wygodnie z rodzicami. Posłuchaj pytań, i postaraj się udzielić poprawnych odpowiedzi. 
 
Kiedy pada deszcz?  (gdy powstanie dużo chmur)  

                                                                                               



Co się dzieje, gdy bardzo długo pada deszcz? (w rzekach przybiera woda, wylewa się i jest powódź)  
 

 
 
Kiedy słońce grzeje najmocniej? (latem, gdy słońce jest najwyżej, czyli w południe)  
 

 
 

Co się dzieje, gdy jest gorąco, świeci słońce i długo nie pada deszcz? (rośliny wysychają, jest susza)  
 

 



Dlaczego wieje wiatr? (wiatr wieje wtedy, gdy zła pogoda walczy z dobrą pogodą i próbują się 
nawzajem przepędzić. Wiatr cichnie, gdy któraś z nich wygra.) 
Co się dzieje, gdy wieje bardzo silny wiatr? (dochodzi do zniszczeń: złamane drzewa, zerwane dachy) 
 

 
 
Zadanie 3 
 
Teraz czas na zabawę ruchową „Pogodowa karuzela”. 
 
Zaproś do niej również rodziców. 
 
Gdy usłyszysz hasło: „Deszcz” – schowaj się pod stolik. 
Na sygnał: „ Ulewa”- usiądź z rodzicem na dywanie i naśladujcie pływanie łódką. 
Hasło: „Słońce”- spacerujesz po pokoju, uśmiechasz się i witasz z rodzicami, rodzeństwem. 
Gdy usłyszysz „Susza”- przykucnij i opuść głowę. 
Sygnał: „Wiatr” – stajesz w rozkroku i poruszasz lekko rękami uniesionymi ku górze. 
Słowo „Wichura” – stoisz nadal w rozkroku, chwiejesz się na boki i mocno machasz rękami. 
 

Propozycja zajęć dla czterolatków na środę (17.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Bawimy się tęczą” 
 

 



Zadanie 1 
 
Krótki filmik „Kolory tęczy” pomoże ci lepiej zrozumieć zjawisko powstawania tęczy na niebie. 
 

Link poniżej ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 
 
Posłuchaj wiersza „Tęcza” I. R. Salach 
 
 

 
 
 
Tęcza ma siedem kolorów, 
Kolorów siedem ma. 
Wymienił je Karolek, 
Wymienię je i ja. 
Kolor fioletowy 
Pierwszy przyszedł mi do głowy. 
Granatowy kolor ciemny 
Dla oka jest przyjemny. 
Za nim będzie błękit 
Jak błękitne niebo. 
Potem zieleń traw. 
Nie pytaj mnie, dlaczego. 
Barwa żółta jak słoneczko 
I pomarańczowa, 
Na końcu czerwona – 
I tęcza gotowa. 
 
Wymień kolory tęczy. Postaraj się to zrobić według kolejności ich występowania na niebie. 

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


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 a oko ludzkie 
postrzega łuk składający się z siedmiu kolorów. To są właśnie kolory tęczy. 
 

Zadanie 2 
 
 „Tęcza w ogrodzie” – zapraszamy do eksperymentu na świeżym powietrzu.  
 

Potrzebne będą następujące przedmioty: miska z wodą, olej, patyk. 
Konieczna też będzie pomoc osoby dorosłej. 
 
Eksperyment 
 
Problem do rozwiązania: co się stanie, gdy do wystawionej na słońce miski z wodą wlejemy olej? 
Pomyśl i podaj różne hipotezy.  
Przeprowadzenie eksperymentu: Wynieś miskę z wodą na ostre słońce. Wlej parę kropli oleju. 
Obserwuj. Lekko patykiem mieszaj wodę z olejem. Jeśli trzeba dodaj więcej oleju.  
Wnioski: Po wlaniu oleju do wody pojawiło się w niej wiele kolorów.  
Wyjaśnienie: Kolory zostały wywołane przez światło, którego promienie załamały się między 
warstwami oleju. Kolory pojawiły się w innej kolejności niż w tęczy.  
 

 
 

Zadanie 3 
 
„W kolorach tęczy” – zabawa słowna. 
 
Zanim zaczniesz się bawić z rodzicami w piłkę rozwiąż krótki quiz o kolorach. 
Link poniżej ↓ 
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. 

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


        
 

Propozycja zajęć dla czterolatków na czwartek (18.06.2020r.)  

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Letnia pogoda” 
 

Zadanie 1 

Posłuchaj opowiadania Małgorzaty Szczęsnej „Letnie opowieści – zwariowana pogoda”   

 
– Mamo, mogę iść z Kacprem i jego mamą na plac zabaw?  
– Aduniu, jest jeszcze bardzo wcześnie!  
– Ale oni już idą!  
– Dobrze, szykuj się! – Mama dzwoni do pani Edyty, aby wszystko uzgodnić. – Czekają na ciebie.  
– Mamo! Jaka jest pogoda? Jak się ubrać?  
– Wyjdź na chwilę na balkon i zobacz! Sama zadecyduj, co założysz.  
– Brr, ale zimno! Czy to na pewno lato?  
Za chwilę żegnam się z mamą ubrana w kurteczkę, cienką czapkę, apaszkę, długie spodnie i kryte 
buty.  
 

 
 
W ręku trzymam hulajnogę.  
– Pa, mamusiu!  
– Baw się dobrze!  
Macham do mamy stojącej na balkonie.  
– Kacper, ścigamy się!  
– No pewnie! – Mkniemy na placyk, zostawiając śmiejącą się panią Edytę. Ogródek dla dzieci, 
wszystkie zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele skąpane są w słońcu. Po krótkiej zabawie jesteśmy spoceni.  
– Dzieci, musimy wrócić do domu! Przebierzemy się.  



– Aduś! Czemu tak szybko wróciłaś? – pyta zdziwiona mama. – Jaka jesteś spocona!  
– Mamusiu, na placu jest bardzo gorąco, nie ma cienia. Muszę się przebrać.  
Za chwilę żegnam się z mamą ubrana w czapkę z daszkiem, sukienkę z krótkim rękawem, sandały.  
Już jesteśmy na placyku! Bawimy się świetnie ze spotkanymi dziećmi z przedszkola:  
robimy babki w piaskownicy, zjeżdżamy ze zjeżdżalni – kto szybciej, bujamy się nawzajem na 
huśtawkach. Długo bawimy się w drewnianym domku.  
 

   
 
Nagle słyszymy: plum, plum. To krople deszczu uderzają w dach.  
– Dzieci, wracamy! – woła mama Kacpra. I już za chwilę pędzimy z powrotem na hulajnogach, 
rozchlapując powstałe kałuże. 
– Może założymy kalosze i pobiegamy po kałużach?  
Mama Kacpra zgadza się, więc idziemy szybko się przebrać.  
– Mamo! Pada deszcz, zmieniam ubranie – wołam od progu, a mama staje zdumiona.  
Za chwilę żegnam się z mamą ubrana w płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze. W ręku trzymam 
parasolkę.  

 
 

Jaka to frajda tak skakać po kałużach!  
Tak wariujemy, że mimo płaszczy i kaloszy mamy mokre spodnie. Żegnam się z Kacprem i jego mamą.  
– Mamusiu, znów muszę się przebrać.  
– Dobrze, córeczko, już naszykowałam kombinezon, wełnianą czapkę i ocieplane buty – żartuje mama 
i śmiejemy się z tej zwariowanej pogody.  



Odpowiedz na pytania: 
 
Jaka była pogoda, gdy rankiem Ada z Kacprem poszli na plac zabaw?  
Jak Ada wyszła ubrana?  
Dlaczego dzieci się przebrały? 
Co założyła Ada? 
Co zrobili gdy padał deszcz?  
Dlaczego Ada znów musiała się przebrać? 
 
Rozpoznaj i nazwij odgłosy przyrody.  
Które dźwięki są związane z pogodą? 
 

Ten link ci w tym pomoże ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 
 

Zadanie 2 
 
„Pogoda na polach” – gra ruchowa.  
 

 
 
Poproś rodziców o przyklejenie do podłogi taśmą dwustronną kartek A4 z narysowanymi przez nich 
symbolami pogody: słońce, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, wiatr, burza, deszcz, śnieg , grad 
i napis START. Naklejone kartki mają tworzyć jeden duży prostokąt.  
Następnie stań na kartce z napisem START i wykonuj polecenia rodzica np. stań kolejno na 
następujących polach: burza, deszcz, słońce, wiatr. 
Wykonujesz polecenia i stajesz na wymienionych polach, starając się nie nadepnąć na linię. 
Mogą też być utrudnienia, np.: stoisz na polu START i wykonujesz takie polecenie : połóż prawą rękę 
na polu „burza”, lewą – na polu „zachmurzenie” itp… 
 

Brawo! Dobrze się spisałeś (spisałaś). 
 
Do wykonania tego zadania będą potrzebne kartki A4 (8) z narysowanymi symbolami pogody i jedna 
z napisem START, flamastry albo kredki, taśma dwustronna. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


Zadanie 3 
 
Wykonaj polecenia zawarte w karcie pracy. 
 

 

 



Propozycja zajęć dla czterolatków na piątek (19.06.2020r.) 
 

Temat tygodniowy: „LATO” 
 
Temat dnia: „Barwy lata” 
 

Zadanie 1 
 
„Malowanie kolorów lata” – zabawa plastyczna. 
 
Lato to niezwykle barwna pora roku dlatego chętnie malują ją artyści. 
 

    
 

    
 
Zabaw się w artystę malarza i namaluj lato. 
 
 
Potrzebne ci będą farby, kartka papieru, pędzelek i kubek z wodą. 
Najpierw użyj kolorów podstawowych: żółty, czerwony i niebieski.  
 
 

 



Następnie pomieszaj barwy tak aby powstały następne (barwy pochodne). 
 

 
 

Zadanie 2 
 
„Letnie zabawy” – zachęcamy do udziału w zabawach ruchowych 
 

 
Zabawa 1 „Pogoda”  
Do tej zabawy potrzebna ci będzie gazeta i torebka foliowa. 
Połóż się na podłodze. Na polecenie: pada deszczyk – cicho uderzaj palcami o leżącą na podłodze 
gazetę. 
Wieje wietrzyk: cicho pocierasz palcami o torebkę foliową. 
Uwaga błyskawica: zakrywasz oczy rękami. 
Wielki grzmot: mocno szeleścisz gazetami. 
Wielki huk: mocno szeleścisz torebką foliową. 



Zabawa 2 „Plażowanie”  
Do tej zabawy musisz mieć bose stopy. Stawiasz stopę na kawałku materiału (ściereczka, chustka) i 
podnosisz ją palcami stopy.  
Ćwiczenie wykonujesz raz jedną, raz drugą stopą. 
 
Zabawa 3 „Przeciąganie liny”  
Uczestnicy podzieleni na dwa zespoły, przeciągają linę w swoją stronę. 
Wygrywa ten zespół, który przeciągnie drużynę poza wyznaczoną linię.  
Zamiast liny można użyć koca , prześcieradła. 
 

Zadanie 3 
 
Zapraszamy do zabawy tanecznej przy piosence „Tęcza, tęcza, cza, cza, cza”. 
 

Ten link ci w tym pomoże ↓ 
https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 
 

 
 
Koleżanko, kolego 
popatrz czasem na niebo. 
Czasem zdarzyć się może 
cud, zjawisko w kolorze. 
 
Ref : Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. 
Czarodziejska wstążka ta 
wiąże niebo z ziemią o! 
jaki kolorowy splot. 
Tęcza, tęcza, cza, cza, cza. 
Czarodziejska wstążka ta. 
Przez tę tęczę cały świat 
czarodziejski uśmiech ma. 
 
Narysuję tę tęczę 
i na zawsze ci wręczę. 
By ci było tęczowo, 
tęczę noś kolorową. 
 
Ref :Tęcza,.. 
 
Śpiewaj z nami o tęczy, 
kiedy nuda cię dręczy. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


W domu, w szkole, po burzy 
tęcza minę rozchmurzy. 
 
Ref :Tęcza,.. 
 
Naucz się na pamięć tej radosnej piosenki. Możesz ją śpiewać kiedy będzie ci smutno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków:  
 

Grupa IV „Muchomorki”:    muchomorki.grupa4@gmail.com  
Grupa V „Pszczółki”:            pszczolkimps2@wp.pl 

mailto:muchomorki.grupa4@gmail.com
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