
Krąg tematyczny – UROKI LATA

Z utęsknieniem czekamy na nie, wypatrujemy cieplejszych dni. I gdy 
wreszcie nadchodzi, rzucamy wszystko i wyjeżdżamy. A o czym 
mowa? To usłyszymy w poniższej piosence.

Już za parę dni, za dni parę,
Weźmiesz plecak swój i gitarę,
Pożegnania kilka słów,
Pitagoras, bądźcie zdrów,
Do widzenia wam, canto cantare.

lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.

Już za parę chwil, godzin parę,
Weźmiesz rower swój no i dalej,
Polskę całą zwiedzisz wszerz,
Trochę rybek złowisz też,
Nie przyjmując się niczym wcale.



Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,
Lato, lato jak się masz.

Lato, lato dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.

Posłuchaj piosenki Lato, lato, lato czeka:

♫ ♫ ♫ Lato, lato, lato czeka.. ♫ ♫ ♫
https://www.youtube.com/watch?v=Zj1myDN7xjs

Lato
Podział wyrazu „lato” na sylaby i głoski. Wyróżnienie głoski „l„ na początku wyrazu.

Czytanie wiersza E. Bełczewskiej „Za co lubimy lato?”-
Za co lubimy lato?
Za co lubimy lato?
Za słońce co jasno świeci,
za bawiące się na podwórku dzieci,
za leśne poziomki, maliny, jagody,
za spacery z rodzicami do parku, na lody,
za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry,
za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury.
A za co jeszcze lubimy lato?
Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków,
za żabki kumkające koncerty wieczorne,
za kolorową tęczę co cudnie się mieni,
za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni.
I lato za to lubimy…
Że daleko jeszcze do zimy!

https://www.youtube.com/watch?v=Zj1myDN7xjs


 
Udzielanie odpowiedzi na pytania.
• Za co lubimy lato?
Wypowiedzi dzieci dotyczące ich ulubionych letnich zajęć.

Sylabowe obrazki”- zabawa ruchowa.
Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
Dz. dzieli wyrazy na sylaby i określa liczbę sylab w wyrazie.

Podczas trwania muzyki, dzieci swobodnie poruszają się po sali. Na pauzę w muzyce, rodzic 
pokazuje obrazek, a dzieci dzielą nazwę przedmiotu z obrazka na sylaby i podają liczbę sylab.

„Z latem związane”- zabawa dydaktyczna
Ilustracje z przedmiotami i zjawiskami kojarzącymi się z latem z poprzedniej zabawy 

Rozwijanie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów i percepcji wzrokowej.
Dz. dopasowuje nazwy do poszczególnych ilustracji, przedstawiających przedmioty i 
zjawiska kojarzące się z latem.

Rodzic odsłania karteczki z napisami. Po kolei odczytuje znajdujący się na nich wyraz.
Dzieci starają się zapamiętać treść karteczek i dopasować napisy do ilustracji. 
Następnie, układają nazwy z rozsypanki literowej w oparciu o umieszczoną powyżej 
nazwę przedmiotu/zjawiska.
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„Znajdź swoja parę”- zabawa . 

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania cyfr i kojarzenia ich z odpowiednia liczbą 
przedmiotów.
Dz.- dobierają  w pary: rożki z daną cyfrą z gałkami z odpowiadająca im liczbą kropek.



„Dopasuj kolory”. 

 Zadaniem dzieci jest dopasować kolor „gałki” do koloru napisu, znajdującego się na 
„rożku”.

KP3, /s.77-78 /dz.4letnie

KP4, /s.47-50 /dz.5letnie

          Zabawa „Wycieczka”

Dzieci rozluźnione stoją w różnych miejscach sali. W tle gra  wesoła 

melodia. Prowadząca zajęcia osoba opowiada historię i demonstruje ją 

odpowiednimi ruchami. Zadaniem dzieci jest naśladowanie tych ruchów. 

Rodzic opowiada: „Drogie dzieci, za chwilę ruszamy na letnią wycieczkę. 

Najpierw jednak musimy spakować potrzebne rzeczy do plecaka. Wkładamy

do niego ubrania, buty, kilka par skarpet, dużo jedzenia, picie, lornetkę i 

dziennik podróży. Plecak nie chcę się zamknąć, więc musimy się troszkę go 

przygnieść kolanem. Zakładamy plecak i ruszmy w góry. Musimy pokonać 

strumyk skacząc po kamieniach. A teraz idziemy bardzo stromą ścieżką. 

Plecak jest bardzo ciężki, posuwamy się noga za nogą. Teraz wsiadamy do 



pociągu i ruszamy nad morze. Zrzucamy plecak, ubranie, pod którym mamy 

już kostium kąpielowy i wskakujemy do morza. Płyniemy kawałek i 

nurkujemy. Później kładziemy się na plaży i odpoczywamy. Szybko 

biegniemy do pociągu i wracamy do domu, gdzie zdejmujemy plecaki, 

siadamy na podłodze i z kolega oglądamy nasz dziennik podróży.”

Witraże



Witraże można przygotowywać na dwa sposoby:

1. Wycinamy wybrany wzór po konturach oraz pozbywamy się - również nożyczkami - 
szarych pól, aby w witrażu pojawiły się otworki. Następnie naklejamy wycinankę na kolorowy 
arkusz.

2. Drukujemy dwa identyczne arkusze i wycinamy po konturach wzór - tak, by otrzymać dwie
takie same wycinanki. Pozbywamy się z nich szarych pól. Z różnokolorowej bibuły wycinamy 
kawałki, którymi zaklejamy otwory w jednym z wyciętych modeli.
Na koniec sklejamy ze sobą oba wycięte modele tak, aby bibuła znalazła się pomiędzy nimi. 
Gotowe!
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