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Czerwiec, tydzień 2 
Tematyka: Pożegnania nadchodzi czas 

 
 
 
 
 
 

 

Zagadki 
Co to za pora roku, 
gdy słonko mocno świeci,  
a na wakacje w różne strony 
wyjeżdżają dzieci? (lato) 
 
Plastikowe, kolorowe, 
rybki, gwiazdki, kaczki, misie. 
W piaskownicy jest ich dużo, 
każda przydać może ci się. (foremki do piasku) 
 
Gdy wiatr jest na dworze, 
on unosi się w górze. 
Biegniesz z nim po trawie 
i trzymasz na sznurze. (latawiec) 
 

Kolorowanki 
Foremki do piasku 
http://d.przedszkola.edu.pl/docs/8/0/zabawki_na_plaze_2_copy.pdf 
 
Latawiec 
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/01/latolatawiec.png 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Lato i letnie 
zabawy 
 
(Poniedziałek) 
15.06.2020 

1. Rozwiązywanie zagadek o tematyce letniej. 
 
2. Kolorowanie obrazków o tematyce letnich zabaw. 
 
3. Podróżnicy i ich bagaż- rozmowa kierowana.  
Pytamy dzieci, kto to jest podróżnik, co robi podczas swoich 
podróży, co przydaje mu się podczas jego podróży. 
 
4. Oglądanie zdjęć znanych podróżników. 
 
5. Wakacyjne ukryte cyfry- kodowanie. 

kp nr 80 

http://d.przedszkola.edu.pl/docs/8/0/zabawki_na_plaze_2_copy.pdf
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/01/latolatawiec.png
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Ciekawostki o podróżnikach 
Podróżnik to osoba, która odbywa częste i z reguły dalekie wyprawy drogą lądową, morską 
lub powietrzną do znanych, ale i nieznanych miejsc na świecie. Dawniej znanym 
podróżnikiem był Krzysztof Kolumb. W Polsce znanymi podróżnikami byli np.: Arkady Fiedler, 
Czesław Centkiewicz, Tony Halik. Współcześnie do podróżników zaliczyć można, np. Beatę 
Pawlikowską, Wojciecha Cejrowskiego. 
 
 
Wojciech Cejrowski- zdjęcie 
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/c7/78/54f87a975731c_p.jpg?1433551972 
 
Beata Pawlikowska- zdjecie 
https://dco1c2aefa5pk.cloudfront.net/l/4hlu.jpeg 
 
 

Ukryte wakacyjne cyfry  
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/UkryteCyfryWakacyjneWspo.pdf 
 

 

Lato na Dywanie  
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ 
 
1.Wysłało po nas lato swój dywan latający.  
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 
I nasze ukochane wakacje zawołało. 
 
Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Smaki, 
zapachy i 
odgłosy lata 
 
(Wtorek) 
16.06.2020 

1. Osłuchanie się z piosenką  Lato na Dywanie. 
 
2.  Utrwalanie zdobytych wiadomości na temat cech lata.  
Pytamy dzieci: Po czym poznajemy, że nadeszło lato? 
 
3. Burza-  Pytamy, czy dzieci słyszały i widziały burzę; czy 
wiedzą, jak należy się zachowywać podczas burzy. 
Informujemy, na czym polega to zjawisko. 
 
4. Zabawy ruchowe. Ruletka. Kręcimy kołem i wykonujemy 
zadania. 
 
5. Praca plastyczna Lody. 
Potrzebujemy: płatki kosmetyczne, farby plakatowe, pędzel, 
beżowy papier na wafelek , kolorowa kartka A4 (tło), klej. 

kp nr 81, 
82, 83, 84 

https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/c7/78/54f87a975731c_p.jpg?1433551972
https://dco1c2aefa5pk.cloudfront.net/l/4hlu.jpeg
https://przedszkouczek.pl/wp-content/uploads/2020/06/UkryteCyfryWakacyjneWspo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ
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Lato, lato, lato, lato z przygodami. 
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 
 
2. Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 
I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 
 
Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 
 
 

Informacje o burzy 
Burzy towarzyszą grzmoty, błyskawice, bardzo silny porywisty wiatr oraz 
obfite opady deszczu. Przed nadejściem burzy często panuje spokój, jest 
cicho. Ludzie dostrzegli to i wymyślili powiedzenie: Cisza przed burzą. 
 
Odgłosy burzy 
https://www.youtube.com/watch?v=WzWvY44e5sc  

 
 
Zabawy ruchowe „Ruletka” 
https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zaj%c4%99cia-ruchowe/%c4%87wiczenia-
akademia-malucha- 
 
 

Praca plastyczna Lody- inspiracja 
http://www.ladythings.pl/wp-content/uploads/2017/08/MG_1327n1-1024x1557.jpg 
 
 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Lato w mieście 
 
(Środa) 
17.06.2020 

1. Słuchanie wiersza G. Lech Co robią latem dni tygodnia?  
 
2. Rozmowa na temat wiersza. 
Pytamy dzieci:  
- O co zapytał swoje dni Tydzień?  
-Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia? 
 
3. Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań.  
Dzieci otwierają książki(s. 90−93) i oglądają ilustracje. 
Opowiadają o tym, co przedstawiają. Dzieci 6-letnie czytają 
krótkie teksty umieszczone przy ilustracjach.  
 
4. Ćwiczenia gimnastyczne. 
 
5. Miasta Polski- oglądanie filmu edukacyjnego na temat 
wybranych miast Polski. 

kp nr 85, 
86, 87,  
 
k, s. 90−93 

https://www.youtube.com/watch?v=WzWvY44e5sc
https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zaj%c4%99cia-ruchowe/%c4%87wiczenia-akademia-malucha-
https://wordwall.net/pl/resource/1363511/zaj%c4%99cia-ruchowe/%c4%87wiczenia-akademia-malucha-
http://www.ladythings.pl/wp-content/uploads/2017/08/MG_1327n1-1024x1557.jpg
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G. Lech Co robią latem dni tygodnia?  
– Co wy na to, że już lato? –  
Tydzień swoje dni zapytał.  
Poniedziałek zsiadł z roweru.  
– Radość dla kolarzy wielu!  
Wtorek książkę czytał właśnie.  
Mruknął tylko: – Lubię baśnie!  
Latawca puszczała Środa,  
bo piękna była pogoda.  
Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję,  
jak się świetnie w lesie czuję.  
Piątek tylko machnął ręką:  
– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko 
znajdę gracza w tym upale. 
Szachów nie otwieram wcale. 
– A Sobota? – Cóż mam rzec. 
Niosę piłkę, dziś gram mecz. 
– Czy Niedziela coś dopowie? 
Nie dopowie, bo jest w kinie 
na animowanym filmie. 
A czy film ten był o lecie,  
w poniedziałek się dowiecie. 
 

Książka (s. 90−93) 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=92 
 
 

Ćwiczenia gimnastyczne 
dla każdego dziecka woreczek 
(można użyć woreczka z ryżem) 
 
 
 
1.Ćwiczenia z elementem równowagi. 
Dzieci spacerują swobodnie z woreczkami na głowach, następnie każde dziecko kładzie 
woreczek przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia 
powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp. 
  
2.Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół. 
Dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i przekładają 
za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej. 
 
3.Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży. 
Dzieci kładą woreczki na podłodze. Chodzą na czworakach dookoła swoich woreczków, 
naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klękają, wyciągają ręce, 
otwierają dłonie i pokazują, co znalazły. 
 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=92
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4.Ćwiczenie tułowia Samoloty. 
Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Woreczki kładą na głowach. Jedną ręką tworzą daszek nad 
oczami, drugą trzymają na kolanach. Wykonują skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a 
następnie w prawą stronę.160  
 
5.Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy. 
Dzieci chwytają palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podają go sobie do rąk. 
  
 

Miasta Polski- ciekawostki- film edukacyjny. 
https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214 
 

 

P. Beręsewicz Czemu?  

Czemu styczeń nosi ciepłe skarpety? 
Bo mu nogi marzną tak, że o rety! 
Czemu luty taki blady, skąd smutki? 
Bo się martwi, że jest taki króciutki.  
Czemu marzec tak się złości i burzy? 
Bo za wolno wraca wiosna z podróży. 
Czemu kwiecień taki strój ma pstrokaty? 
Bo gdzie spojrzy, wszędzie kwiaty i kwiaty. 
Czemu maj jest zielony i świeży? 
Coś się mamom na Dzień Matki należy. 
Czemu czerwiec w krótkich spodniach już gania? 
Bo to lato, czas na letnie ubrania. 
Czemu lipiec taki dziwnie wesoły?  

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Zabawy z 
porami roku 
 
(Czwartek) 
18.06.2020 

1.  Słuchanie wiersza P. Beręsewicza Czemu?  
 
2. Rozmowa na temat wiersza. 
Zadajemy pytania, recytując wersy nieparzyste wiersza. 
Dzieci udzielają odpowiedzi dotyczących każdego miesiąca. 
Następnie pytamy dalej: Jakie miesiące wchodzą w skład 
wiosny, lata, jesieni i zimy? 
 
3. Pory roku gra on-line. Dopasowywanie atrybutów do 
poszczególnych pór roku. 
 
4. Utrwalanie nazw miesięcy poszczególnych pór roku.  
 
Rodzic czyta zdanie z nazwą miesiąca, a dziecko wymienia 
odpowiednią porę roku. 
 
5. Kolorowanie emblematów poszczególnych miesięcy w 
roku. 

kp nr,88, 
89 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214
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Cóż, wygląda, że nie tęskni do szkoły. 
Czemu sierpień tak się śmiesznie nazywa?  
Kiedyś z sierpem chodził rolnik na żniwa. 
Czemu wrzesień wciąż się włóczy po lesie? 
Szuka grzybów, może nam też przyniesie. 
A październik? Czemu drzewa rumieni? 
Bo w kolorach jest do twarzy jesieni. 
A listopad? Czemu smutny i bury? 
Bo mu liście z drzew zdmuchują wichury. 
Czemu grudzień w biały puch się owinął?  
Bo mu cieplej pod śniegową pierzyną. 
Czemu na tym w wierszu kończą się słowa? 
Bo tu rok się zaczyna od nowa. 
 

Pory roku gra on-line 
https://wordwall.net/pl/resource/1170991/pory-roku 
 

Przykłady zdań. 
WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA 

W marcu powiadają, 
że bociany wracają. 

 

Czerwiec obwieścił, 
że na drzewach moc 

czereśni. 

Wrzesień wrzosy w 
koszu niesie. 

 

Grudzień zawołał, że 
jedzie już Mikołaj. 

 

W maju słowiki 
pięknie śpiewają. 

W sierpniu tak to 
zwykle bywa, że czas 

na żniwa. 
 

W październiku 
grzybów bez liku. 

 

Radzi luty: załóż 
ciepłe buty! 

Kwiecień z 
kwiatów wianki 

plecie. 
 

W lipcu na plaży 
słońce mocno 

praży. 
 

W listopadzie nie ma 
już liści w sadzie. 

W styczniowe 
poranki biegniemy 

na sanki 

 

Miesiące kolorowanka 
http://www.superprzedszkole.com.pl/pliki/Kolorowanki%201/kalendarz.jpg 

Dzień Propozycje zadań Karty pracy 

Wakacyjne 
rady dla Olka i 
Ady 
 
(Piątek) 
19.06.2020 

1.  Znam swoje nazwisko i swój adres zamieszkania- 
utrwalanie swojego adresu. 
Pytamy dzieci: Dlaczego, zwłaszcza podczas wakacji, ważna 
jest znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania? 
Przestrzegamy przed podawaniem tych danych osobom 
nieznanym. 
 
2. Praca z książką.  Rozmowy na temat ilustracji i 
odczytanych zdań. 
Dzieci otwierają książki na stronach 88 i 89. 6- latki czytają 
umieszczone przy ilustracjach teksty. 
 

kp nr 90, 
91, 92 
 
k, s. 88, 89  

https://wordwall.net/pl/resource/1170991/pory-roku
http://www.superprzedszkole.com.pl/pliki/Kolorowanki%201/kalendarz.jpg
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Książka (s. 88, 89) 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=91 
 
 

Przykłady zasad bezpieczeństwa  
obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie zbliżamy 
się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych grzybów, nie zrywamy nieznanych roślin. 
 
Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach wyznaczonych, w 
obecności dorosłych. 
 
W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na pogodę, która w 
górach jest bardzo zmienna. 
 
W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych przedmiotów. 
W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz. Przed wyjściem na 
słońce smarujemy skórę specjalnym kremem. Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody. 
 
 

Numery alarmowe- film edukacyjny 
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk&t=60s  
 
 

 

3. Rozmowa kierowana Rady na wakacje. Pytamy dzieci: 
-  O czym należy pamiętać podczas letnich wypraw?  
- Jak należy się zachowywać, aby pobyt w tych miejscach był 
udany i bezpieczny?  
- Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas 
wakacji?  
- Czego nie wolno robić? 
 
4. Utrwalanie numerów alarmowych 112, 999, 998, 997- 
oglądanie filmu edukacyjnego. 
 
5. Ćwiczenia w liczeniu- gra on-line. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=91
https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk&t=60s
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Domino- gra on-line 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/39387b436559908370475a33e49c9337_
/lesson/lesson/index.html   
 
 
 
    

 Pozdrawiamy  
 Joanna Żywicka 

Beata Czapiewska 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/39387b436559908370475a33e49c9337_/lesson/lesson/index.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/39387b436559908370475a33e49c9337_/lesson/lesson/index.html

