
                            Temat tygodnia: „Słoneczne lato” 

Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

I 5, I 6, I 7,  

II 4, II 8,  

III 5, IV 2,  

IV 3, IV 5, 

IV 18, 

IV 19,  

Co nam daje 

słońce? 

 

Poniedziałek 

15.06.2020r. 

1. Oglądanie książek o lecie. Rozmowy z rodzicem inspirowane literaturą dla dzieci. Zabiegi 

higieniczne przed śniadaniem. 

2. Słuchanie wiersza Dorota Gellner Słońce. Rozmowa na temat wiersza. Zabawa ruchowa „Słońce 

świeci – zachodzi za chmury”. Zabawa słowna „Żółty kolor” – rozpoznawanie koloru żółtego. 

Praca plastyczna „Malujemy słońce”. Zabawa badawcza „Znaczenie słońca dla roślin”. 

3. Spacer do ogrodu przedszkolnego lub ogrodu koło domu. Zabawy ruchowe z piłką – rozwijanie 

ogólnej sprawności ruchowej. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa.  

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 

I 5, I 7,  

III 5, IV 2,  

IV 7, IV 8,  

IV 11, IV 18,  

IV 19, 

Czasem świeci 

słońce, a czasem 

pada deszcz 

 

Wtorek 

16.06.2020r. 

1. Zabawa manualna – rwanie gazet na paski, zabawa przy muzyce. Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem. 

2. Rozpoznawanie symboli pogody – praca z obrazkami. Słuchanie wiersza Doroty Gellner 

Deszczowe Dziwaki. Rozmowa inspirowana wierszem. Praca plastyczno-manualna „Deszczowe 

Dziwaki” inspirowana tekstem wiersza – wyklejanka. Zabawa muzyczna „Taniec Deszczowych 

Dziwaków”. 

3. Zabawa ruchowa ćwicząca duże grupy mięśniowe „Rzeźbiarz”. Wdrażanie do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 

4. Zabawy dowolne: rysowanie kredkami, układanie puzzli przy stoliku. Oglądanie książeczek 

wybranych przez dziecko. 

I 1, I 5, I 7,  

III 5, III 8, 

IV 2, IV 8,  

IV 19 

Smaczne truskawki 

 

Środa 

17.06.2020r. 

1. „Plastelinowe słońce” – lepienie z plasteliny. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie 

kolejności etapów mycia rąk. 

2. Degustacja truskawek. Praca plastyczna „Truskaweczki” – malowanie farbami. Zabawa badawcza 

„Zabarwianie wody” – wnioskowanie o efektach. Zabawa ruchowa „Truskawka z szypułką”.  

3. Wyjście do ogrodu przedszkolnego lub domowego. Zabawa ruchowa „Celowanie piłeczkami” – 

wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 



4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po 

skończonej zabawie. 

I 5, II 1, II 2,  

III 8, IV 2,  

IV 5, IV 15, 

IV 16, 

Zielony parasol 

 

Czwartek 

18.06.2020r. 

1. Zabawa manualna „Bibułowe kulki” – zwijanie kulek z bibuły. Zabawa „Układamy patyczki” – 

odwzorowywanie prostych układów. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Zabawa ruchowa „Świeci słońce, pada deszczyk”. Inscenizacja do historyjki obrazkowej oraz 

wykonanie ćwiczenia z KP2 do jej treści. Wykonanie pracy plastycznej „Parasol”. Zabawy 

tradycyjne m.in. Karuzela, Boogie, Woogie.  

3. Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ustąp pierwszeństwa”. Wdrażanie do przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa. 

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 

I 1, I 5, I 7,  

III 5, III 8, 

IV 1, IV 7,  

IV 12, IV 15, 

Matematyczne lato 

 

Piątek 

19.06.2020r. 

1. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Czego brakuje?”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, 

przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Powitanie wyliczanką Pauliny Wrzesień Matematyczne lato. Zabawa rytmiczna do wyliczanki – 

ćwiczenia w liczeniu. Zabawa matematyczna „Letnia matematyka”. Zabawa ruchowa „Jak bawimy 

się w lecie?”. Rozpoznawanie odgłosów łąki. Nauka piosenki Wianek od lata. Zabawy rytmiczne 

przy piosence. 

3. Zabawy w ogrodzie. Zabawa rzutna „Gramy w klasy” – usprawnianie rzutu do celu. Przypomnienie 

i utrwalenie zasad obowiązujących na świeżym powietrzu.  

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsca. 

Uwagi:   

 


