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Dzień dobry! Lato zbliża się do nas wielkimi krokami! 
  

1. Zaczynamy od gimnastyki! 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I 

  

2. „Koła” – zabawa naśladowcza. Dziecko ilustruje ruchem treść rymowanki. 

  

„Koła małe, koła duże, rączki w bok i rączki w górze, 

Tak się drzewa kołysały, a tak prosto dzieci stały.” 

  

3. „Samochody do garażu” – zabawa bieżna. 

Dziecko trzyma krążek - kierownicę. Na sygnał słowny „jedziemy” dziecko powoli 

biegnie za   prowadzącym. Na polecenie „samochody do garażu” dziecko staje przy 

ścianie. 

  

4. „Znikające koło” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych. 
Na zapowiedź „koło jest” dziecko podnosi koło oburącz nad  głowę. Na zapowiedź 

„koła nie ma” wykonuje przysiad kładąc koło na podłodze. 

  

5. „Lubimy tańczyć” – zabawa ruchowa twórcza przy muzyce. 
Dziecko porusza się w dowolny sposób przy muzyce. Gdy muzyka milknie dziecko 

kładzie się na dywanie. 

  

6. Spotkanie z przyrodą – quiz 

  

1. Jej lot nisko nad ziemią zapowiada deszcz: 

a. wilga 

b. sroka 

c. jaskółka 

2. Nastaje po wiośnie: 

a. jesień 

b. lato 

c. zima 

3. Roślina o mocno parzących liściach: 

a. trawa 

b. koniczyna 

c. pokrzywa 

4. Drąży w drzewie korytarze: 

a. trzmiel 

b. mucha 

c. kornik 

5. Istnieje powiedzenie: Jest pracowity jak: 

a. kot 

https://www.youtube.com/watch?v=MG6iPAU2b0I


b. mrówka 

c. kura 

6. Wysoko skacze, dobrze pływa i głośno rechocze: 

a. żaba 

b. lis 

c. jeż 

7. Na plecach dom niesie, znacie go przecież: 

a. kret 

b. ślimak 

c. chomik 

8. Rosną w lesie, słodkie, pachnące, podobne do truskawek: 

a. maliny 

b. poziomki 

c. jagody 

9. Jak nazywa się pora roku kiedy są wakacje 
a. lato 

b. wiosna 

c. jesień 

  

7.„Biegamy”- zabawa ruchowa. 

Dzieci biegają do muzyki. W przerwie wykonują polecenia: 

– stańcie na jednej nodze 

– zróbcie przysiad 

– połóżcie się na podłodze i zróbcie „rowerek” 

– połóżcie się na brzuchu i pokołyszcie się na boki 

– usiądźcie na dywanie z wyprostowanymi nogami i spróbujcie złapać się za stopy 

  

8. „Pani Lato”- propozycja pracy plastycznej. 

 Dziecko maluje farbami kontur Pani Lato na kartce a4. Z dostępnych materiałów 

ozdabia sukienkę i włosy Pani Lato. 

  

9. Wysyłam dodatkowe karty pracy. 

Pozdrawiam serdecznie! 
 


