
19 czerwca 2020 piątek 

 

Materiały dla 5 i 6 latków 

„Za co lubimy lato” 

 

1. „Na plaży”- zabawa muzyczno- ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU 

 

Wybierzcie się na wycieczkę na plażę (w swoim domu:). Zabierzcie ze sobą potrzebne 

przedmioty (ręcznik, okulary przeciwsłoneczne, łopatkę itp.). Podczas zwrotek 

piosenki pokażcie jak spędzacie czas na plaży, podczas refrenów wykonujcie 

przysiady. 

 

2. „Gdy leżę na plaży” – nauka piosenki 

 

Zachęcamy do nauczenia się piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=4bc-xkHxxew 

 

1.Bardzo często przy kolacji, 

sięgam myślą do wakacji, 

które przecież są za krótkie dla człowieka , 

chociaż szkołę bardzo lubię , 

na wakacje lepiej długie , 

przez rok szkolny z utęsknieniem zawsze czekam. 

 

Ref. Bo leżąc na plaży najlepiej się marzy o wielkich wyprawach w nieznane, 

gdy będę dorosła na taką wyprawę zabiorę dziś tatę i mamę. 

 

2.Chyba mi przyznacie racje, 

bo lubicie też wakacje, 

kiedy można leniuchować przez dzień cały, 

myślę że by było miło by do szkoły, 

się chodziło 2 miesiące a wakacje 10 trwały. 

 

Ref. Bo leżąc na plaży najlepiej się marzy o wielkich wyprawach w nieznane, 

gdy będę dorosła na taką wyprawę zabiorę dziś tatę i mamę. 

 

3. „Za co lubimy lato?”- zabawa językowa 

https://www.youtube.com/watch?v=k-AOW_76luU
https://www.youtube.com/watch?v=4bc-xkHxxew


Powiedzcie za co lubicie lato i narysujcie te rzeczy na kartce lub kredą na 

chodniku.  Wymieńcie w swojej wypowiedzi po dwie rzeczy rozpoczynające się 

na poszczególne głoski: 

l, s, w, m 

 

4. „Letnie korale”- zabawa rozwijająca motorykę małą 

Poproście rodziców o nawleczenie igły na nitkę. Stwórzcie dla siebie letnie 

korale, nawlekając delikatnie truskawki, maliny, czereśnie itp. potem zjedzcie ze 

smakiem swoje korale. 

 

5. „Tor wodny”- zabawa ruchowa 

Zgromadźcie kilka plastikowych butelek. Połączcie je taśmą klejącą i stwórzcie z nich 

tor do przechodzenia. Butelki napełniamy wodą ciepłą lub zimną. Po torze 

przechodzimy bosymi stopami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie dla chętnych 

„Letnia mandala”- plastyczna zabawa przyrodnicza 

Wybierzcie się na spacer i nazbierajcie różne letnie przyrodnicze skarby (liście, kwiaty, 

kawałki kory itp.). zgromadzone skarby układamy na kształt mandali i przyklejamy do 

sztywnej kartki (klej magic). 

 

 


