
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 
 „Lato” 

 
 
PONIEDZIAŁEK (15.06.2020r.)  

 

Zadanie 1: 

• Tato, czy już lato? – praca z wierszem Beaty Szelągowskiej. Rodzic czyta wiersz: 

 

„Tato, czy już lato?” 

Beata Szelągowska 

 

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 ogródkach tonących w kwiatach; 

Po świerszczach koncertujących na łące; 

Po wygrzewającej się na mleczu biedronce; 

Po zapachu skoszonej trawy i róż; 

I… już! 

 

Po przeczytaniu rodzic prosi dzieci, aby wymieniły rzeczy  kojarzące się z latem. A następnie narysowanie ich 

na kartce. 

 

Zadanie 2: 

Nauka piosenki. 

 

 „Lato płynie do nas” 
1.Raz, dwa, raz i dwa, 

słońce idzie drogą, 

z góry chmurki biegną dwie, 

śpieszą się jak mogą. 

 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

 

2. Raz, dwa, raz i dwa, 

nadszedł czas zabawy, 



pędzi, goni w polu wiatr, 

chce się z nami bawić. 

 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

 

3. Raz, dwa, raz i dwa, 

wiatr wesoło pląsa, 

w górze, w chmurze, w ciszy pól 

dzwoni śpiew skowronka. 

 

Ref. Hop! Hop!- Słychać w koło. 

Hop! Hop!- Echo woła. 

Po jeziorze łódka mknie, 

lato płynie do nas. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lato+p%c5%82ynie+do+nas&&view=detail&mid=FA4366CBEC4D7A

5CCF00FA4366CBEC4D7A5CCF00&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlato%2Bp%25c5%2

582ynie%2Bdo%2Bnas%26%26FORM%3DVDVVXX 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=lato+p%c5%82ynie+do+nas&&view=detail&mid=FA4366CBEC4D7A5CCF00FA4366CBEC4D7A5CCF00&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlato%2Bp%25c5%2582ynie%2Bdo%2Bnas%26%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=lato+p%c5%82ynie+do+nas&&view=detail&mid=FA4366CBEC4D7A5CCF00FA4366CBEC4D7A5CCF00&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlato%2Bp%25c5%2582ynie%2Bdo%2Bnas%26%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=lato+p%c5%82ynie+do+nas&&view=detail&mid=FA4366CBEC4D7A5CCF00FA4366CBEC4D7A5CCF00&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dlato%2Bp%25c5%2582ynie%2Bdo%2Bnas%26%26FORM%3DVDVVXX


Zadanie 3: 

Wykonaj kartę pracy. Dorysuj drugą część obrazków kojarzących się z latem. 

 



WTOREK (16.06.2020r) 

Zadanie 1: 

• Burza – zagadka. Rodzic czyta dziecku zagadkę Marcina Przewoźniaka. 

 

„Burza”  
Marcin Przewoźniak  

Co się dzieje tam u góry?  

Wielką wojnę toczą chmury?  

Wciąż na siebie nacierają  

I strzelają, i błyskają?  

Co się tam na górze dzieje?  

Że się nam na głowy leje?  

Od błyskawic niebo trzeszczy,  

A nam w butach chlupie deszczyk.  

Ciemne niebo dudni, świeci…  

Co się dzieje tam na górze?  

Wiedzą to na pewno dzieci:  

Oglądamy groźną… (burzę).  

 

Po przeczytaniu zagadki  dziecko nazwa dźwięki, które w niej opisano. Rodzic prowadzi rozmowę z dzieckiem: 

Jak należy się zachować w czasie burzy? Dzieci formułują swoje przypuszczenia lub dzielą się swoją wiedzą.  

 

Podsumowanie wiedzy na temat burzy. 

Podczas burzy:  

– należy unikać wysokich obiektów;  

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami; 

 – należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;  

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy; 

 

Zadanie 2: 

• „Burza w kubeczku” – praca plastyczna. Dzieci siadają przy stolikach. Każde dostaje papierowy kubeczek, na 

którym rysuje markerem pioruny. Środek kubka (we wnętrzu) dzieci smarują klejem i przyklejają paski bibuły 

w różnych kolorach kojarzących się im z burzową pogodą )paski muszą być dłuższe aby wystawały z 

kubeczka). Kubek stawiają do góry nogami, a na jego odwróconym denku przyklejają watę (symbolizującą 

chmurę). 

 

Zadanie 3: 

• Praca z KP4.33b – utrwalenie właściwych zachowań w czasie burzy, ćwiczenie logicznego myślenia, 

poszerzanie wiedzy ogólnej. Rodzic pyta dzieci: Co można zaobserwować na niebie po burzy w słoneczny 

dzień? (tęcza)  

 

 

 



ŚRODA (17.06.2020r.) 

Zadanie 1 

• „Tęcza” – praca plastyczna.  Dzieci malują tęczę na dużych arkuszach papieru  zachowując kolejność 

występujących kolorów.( za pomocą gąbek, pędzli itp,)  

Rodzic  prosi dziecko o wymienienie kolejno nazw kolorów, które tworzą tęczę.  

- czerwony 

- pomarańczowy 

- żółty 

- zielony 

- niebieski 

- indygo 

- fioletowy 

 

 
 

 

Zadanie 2: 

• „Jak powstaje tęcza?” – eksperyment. Rodzic przynosi dużą szklaną miskę z wodą, lusterko i białą kartkę. 

Eksperyment najlepiej wykonać w słoneczny dzień (lub pochmurny z użyciem latarki). Do miski wypełnionej 

wodą rodzic wkłada pod kątem lusterko tak, by było skierowane w stronę źródła światła. Nakrywa miskę 

kartką. Na kartce powstaje tęcza. Rodzic pyta dzieci, dlaczego tak się stało (wynik rozszczepienia światła 

przechodzącego przez powierzchnię wody, rozkład światła białego na wielobarwne widmo).  

 

Zadanie 3: 

Praca z KP4.33a – doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej, dekodowanie. 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTEK (18.06.2020r.) 

 

Zadanie 1:  

Oglądanie filmu skrzata Borówki „Łąka” 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE

28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka

%26FORM%3DHDRSC3 

•  Rodzic pyta dziecko: Co oprócz kwiatów znajduje się na łące. Jakie zwierzęta i owady można tam spotkać? 

Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik polny itp.). 

Zadanie 2: 

• „Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. N. rozdaje dzieciom czerwone, 

czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dzieci wycinają koło, które będzie podstawą grzbietu biedronki, 

oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła tak, aby środkowa część stworzyła łuk. 

Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć przestrzenny kształt tułowia biedronki (kształt ma 

przypominać kłębek włóczki). Następnie z czarnego papieru wycinają buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego 

papieru wycinają oczy z czarnymi źrenicami. Doklejają elementy biedronki. 

  

 
 

Zadanie 3: 

•  Praca z KP4.34a – przeliczanie, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i 

zdolności grafomotorycznych.  

 Praca z KP4.34b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych.  

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3


PIĄTEK (19.06.2020r.) 

Zadanie 1:  

• „Lody” – rozmowa na temat smakołyków kojarzących się z latem (lemoniada, truskawki, czereśnie, arbuzy, 

sorbety, lody itp.) Następnie rodzic pyta czy dziecko wie jak powstają lody? Z czego robi się lody? Dlaczego 

lody są zimne? Gdzie trzyma się lody? Dlaczego lody rozpuszczają się na słońcu. Czy lody muszą być zimne? 

Czy ktoś jadł kiedyś ciepłe lody?  Jaki smak mogą mieć lody? Jaki jest Twój ulubiony smak lodów? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2: 

• „Bananowe lody” – przygotowanie lodów. Rodzic wraz z dziećmi przygotowują lody z bananów. Przekrajają 

owoce na pół, nabijają na patyczki do lodów, maczają w jogurcie greckim lub roztopionej czekoladzie  i w 

różnych posypkach. Na koniec wkładają do zamrażalnika. 

 

 
SMACZNEGO!!! 

 

Zadanie 3: 

 

• Praca z KP4.35 – doskonalenie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i 

sprawności grafomotorycznej, ćwiczenie logicznego myślenia 


