
Tematyka kompleksowa: „Uroki lata” 

Na początek zabawa "prawda/ fałsz". Proszę rodziców o przeczytanie zdań. Zadaniem 

dziecka jest określenie czy zdanie jest prawdziwe- PRAWDA, czy fałszywe- FAŁSZ.  

  

Latem świeci słońce-  

Zimą opalamy się na plaży- 

Latem kąpiemy się w morzu- 

Wakacje zaczynają się jesienią- 

Latem malujemy pisanki-  

  

Posłuchaj opowiadania pt. „Wielka przygoda małej Zosi”   

Barbara Lewandowska 

 

Biedronka – Kropeczka mieszkała na łące pod listkiem koniczyny. Dobrze jej tu było. 

Przeszła na łąkę Zosia. Posadziła małą biedroneczkę na dłoni i powiedziała: 

- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony. 

I zamknęła Kropeczkę w pudełku od zapałek. Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było 

koniczyny ani grzejącego słonka, ani błękitnego nieba. 

A kiedy wieczorem Zosia zasnęła, poczuła nagle, że robi się coraz to mniejsza i mniejsza... 

Wreszcie była tak malutka, że mogłaby się wykąpać w mamusinym naparstku jak w wannie. 

Wtedy przyszła do niej Kropeczka. 

- Chodź ze mną – powiedziała. 

I Zosia poszła z biedronką na łąkę. Teraz trawy wydawały jej się wielkie jak drzewa. Szumiały 

jak las. Z gęstwiny wyszedł ogromny chrząszcz. 

- Kto mi spać przeszkadza? – mruczał rozgniewany. 

Zosia przestraszyła się jego groźnych rogów. Zaczęła uciekać co sił w małych nóżkach. O mało 

nie wpadła w gęstą sieć pająka! W tej sieci siedziała zapłakana pszczoła.  

- Uwolnię cię, nie płacz... – obiecała Zosia 

Małymi paluszkami rozrywa nitki. Prędko, prędko, bo pająk może wrócić lada chwila! Oho! 

Już nadchodzi! Z daleka krzyczy: „Ja wam dam! Ja wam dam!” Może sobie krzyczeć! Nic już 

nie zrobi ani pszczole, ani Zosi! 

Pszczoła poleciała z Zosią do ula. Strażniczka zaprowadziła je do królowej. Opowiedziała Zosia 

o całej przygodzie. 

- Bzum – bzum – zbum – zabrzęczała królowa. Jesteś bardzo dzielna Zosiu. A w nagrodę weź 

dwa dzbany miodu.  

Wyszła Zosia z ula. Dźwiga dzbany. Miodek pachnie znakomicie. Spróbowała raz i drugi... 

Nie zdążyła po raz trzeci oblizać paluszków, bo z wielkim szumem i bzykaniem nadleciały osy 

– łakomczuchy. W mig wylizały dzbany i dalejże gonić Zosię! A żądła miały ostre jak 

szpileczki! Kto wie, co by się z Zosią stało, gdyby Kropeczka nie przybiegła na pomoc. 

- Siadaj mi na grzbiecie! – zawołała. Rozwinęła skrzydełka i... frunęła wysoko. 

- Już mnie nie złapiecie, obrzydliwe osy! – cieszyła się Zosia. 

- Zaraz wam pokażę: „Zyg, zyg, marcheweczka”... 

Podniosła rączki i... poleciała w dół! 



Chlup! Wpadła w środek ogromnego stawu. Karp, który tu mieszkał, bardzo się zdziwił: 

„Jeszcze takiej ryby nigdy nie widziałem. Może zjeść ją na śniadanie?”. Nie zjesz, karpiu, Zosi, 

bo po wędce już ucieka na powierzchnię wody! 

 Usiadła na listku jak na wysepce. I martwi się: „Kto mi pomoże dopłynąć do brzegu?”. 

- Ja! – powiedział nartnik. – Przecież umiem sunąć po wodzie! 

Siadła Zosia nartnikowi na grzbiecie. Za chwilę była na brzegu. Spotkała tu pracowite mrówki.  

- co robicie? – spytała.  

Ale mrówki nie miały czasu na rozmowę. Naprawiały mrowisko, które nocą popsuł deszcz. 

Pomagała im Zosia w pracy. A potem pokazały jej mrówki całe mrowisko. Taki był tam ruch i 

gwar, jak na ulicach prawdziwego miasta! 

 Najbardziej podobał się Zosi żłobek. Tu wylęgały się z jajeczek małe mrówki. 

Opiekowała się nimi Zosia, dopóki nie podrosły. A kiedy już umiały chodzić, poszła z nimi na 

spacer. Wesoło bawiły się na łące. Nagle rozległ się hałas, tupanie. To chłopcy przybiegli na 

łąkę z siatką na motyle. Uciekły mrówki. Zosia schowała się pod listkiem. 

 Zaszumiało, zahuczało, zachwiał się listek i... już Zosia zaplątana w gęstą siatkę! Na 

próżno krzyczała. Głos miała cichy jak szelest trawki. Nikt jej nie słyszał. 

- Masz czerwoną sukienkę, to i domek musisz mieć czerwony – powiedział chłopiec. I zamknął 

ją w pudełku od zapałek. 

         Były tu cztery gładkie ściany, ale nie było zielonego listka ani grzejącego słońca, ani 

błękitnego nieba. I wtedy Zosia obudziła się. A potem otworzyła pudełko. 

- Biedroneczko – Kropeczko, leć na łąkę do pachnącej koniczyny, błękitnego nieba i grzejącego 

słonka! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa „To już lato” – opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie latem oraz cech letniej 

pogody. Wybieranie spośród obrazków kojarzących się dzieciom z latem, uzasadnianie swoich 

wyborów. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nową porą roku. 

Doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi na zadany 



Wybierz się z rodzicami na łąkę i spróbuj odszukać kwiaty które rosną na łące latem 
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LUBIMY ĆWICZYĆ 

BEREK KULAWY LISEK-  Rodzic wyznacza dziecku pole po którym będzie mógł się Dy 

poruszać. Stojąc na czworaka z jedna nogą uniesioną do góry. Dziecko ucieka przed berkiem 

(berek również chodzi na czworaka z jedną nogą uniesioną do góry). Dziecko, gdy zostanie 

złapane zamienia się rolami z rodzicem 

 

UTRZYMUJEMY RÓWNOWAGĘ- Dziecko ustawia się w kręgu podpartym. Na sygnał 

rodzica unoszą jednocześnie do poziomu przed siebie prawą rękę i wyprostowaną w tył do 

poziomu lewą nogę. Wytrzymuje tak dziecko ok. 10s. następnie wraca do pozycji wyjściowej. 

Następnie na kolejny sygnał rodzica dziecko podnosi pracą rękę oraz lewą nogę wytrzymuje 

ok. 10s. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy 

 

TOCZENIE PIŁKI PO NOGACH- Dziecko siedzi na podłodze z prostymi rękami opartymi 

za sobą. Na prostych nogach dziecko kładzie piłkę. Na sygnał rodzica, dziecko unosi 

wyprostowane nogi w górę, aby piłka potoczyła się po nogach w stronę bioder. Następnie unosi 

biodra wykonując podpór tyłem, aby piłka stoczyła się po nogach do stóp. W czasie całej 

zabawy piłka nie może spać z nóg na podłogę. Dziecko powtarza to zadanie 5 razy\ 

 

ZŁAP PIŁKĘ LEŻĄC- Rodzic ustawia dziecku np. 2 krzesła w odległości ok. 2 m (robimy 

bramkę). Dziecko kładzie się na brzuszku pomiędzy bramką. Rodzic rzuca piłkę do bramki. 

Zadaniem dziecka jest nie pozwolić rodzicowi strzelić gola. Dziecko leży na brzuszku, nogi nie 

odrywają się od podłogi, jedynie może oderwać klatkę piersiową od podłogi oraz ręce. 

 

DMUCHAMY- Dziecko i rodzic kładą się na brzuszku naprzeciwko siebie w odległości ok. 

0,5m. naprzeciwko siebie kładą piłeczkę i próbują w nią dmuchać, tak aby przeturlała się do 

drugiej osoby. 

PASTOWANIE PODŁOGI- Dziecko siedzi na podłodze z ugiętymi kolanami pod stópkami 

trzyma po 1 woreczku (jak nie posiadamy woreczków może być zwinięta chusta). Dłonie oparte 

są o podłogę za sobą. Na sygnał rodzica dziecko „pastuje podłogę, przesuwając woreczek do 

przodu i tyłu w bok. O woreczek oparte są tylko czubki palców stóp. Ćwiczenie trwa ok. 1 min 

 

 

  



ROBIENIE NA DRUTACH- Dziecko siedzi na podłodze w siadzie rozkrocznym z nogami 

ugiętymi. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane jedna do drugiej. Nogi 

są uniesiona nad podłogę, stopy trzymają po ołówku lub kredce. Na sygnał rodzica dziecko 

udaje robienie na drutach.  Ćwiczenie trwa ok. 1 min następnie przerwa. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy. 

 

CZATUJĄCY INDIANIN- Dziecko leży na brzuszku, ręce ułożone wzdłuż tułowia. Na hasło 

rodzica – Indianin patrzy-dziecko podnosi jedną rękę do głowy, trzymając dłoń nad oczami. 

jednocześnie unosi nad podłogę głowę i obserwuje co się dzieje wokół. Na hasło rodzica- 

Indianin odpoczywa- dziecko wraca do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy 

 

PRZERZUĆ WORECZEK- Rodzic wyznacza linie (np. sznurek zawiązuje o dwa 

krzesła),  dziecko siada naprzeciwko wyznaczonej linii z gołymi stópkami  w odległości ok. 1 

m. zadaniem dziecka jest przerzucenie stópkami woreczek przez Line. Za każdym razem rodzic 

podnosi linie coraz wyżej. 

 

RELAKS – dzieci kładą się podłodze i przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna” 

wykonują głębokie wdechy nosem oraz wydechów ustami. 

  

  

ZADANIE DOMOWE: 

5 LATKI: KP 4 ćw. 1 s, 52 

6 LATKI: Oglądanie dwóch stron okładki KP 5 – omówienie wykonania określonych zadań: 

- odszukaj wszystkie małe i duże litery 

- odszukaj wszystkie cyfry i liczby 

- pokoloruj na niebiesko i żółto wszystkie skrzydła motyli 

- odszukaj 4 wazki i 3 biedronki 

- pokoloruj dowolnie 5 kwiatków 

- na listku pod wielka literą G narysuj 10 małych kropli rosy 

- odszukaj wszystkie pajączki 

 

 

 

 


