
NADCHODZI LATO 

LETNIA POGODA 

 

1. Słuchanie wiersza H. Kruk „Świeci słonko”, ilustrowanego ruchem.  

Osoba dorosła:                                                          Dziecko:  

Świeci słoneczko jasne,                                           unoszą ręce do góry,                             

wieje letni wiatr.                                                      wymachują rękami nad głowami,                

I każdy ma ochotę                                                    maszerują w różnych kierunkach, 

wędrować sobie w świat.  

Grzeje słoneczko jasne,                                           pokazują słońce prawą ręką, a potem lewą, 

pada letni deszcz.                                                    przysiadają, stukają palcami o podłogę, 

Urosną śliczne kwiatki,                                           powoli unoszą się do pozycji stojącej,     

my urośniemy też.                                                  wspinają się na palce. 

 

2. Zagadki słowne: (,,Zagadki dla najmłodszych" J. Stec) 

 

Kolorowe, pachnące, 

w ogrodzie czy na łące, 

chętnie je zbieramy 

na bukiet dla mamy. 

(kwiaty) 

 

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, 

chociaż nie zadzwoni. 

(konwalia) 

 



Wszyscy o niej mówią, 

że kwiatów królowa. 

Bywa czerwona, biała i różowa. 

(róża) 

 

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. 

W swej nazwie sto mają, 

jak się nazywają? 

(stokrotka) 

 

Szczęście przynosi, gdy ma cztery 

listki, jaka to roślina? To jest... 

(koniczyna)  

 

3. Masażyk- „Idzie Pani, wietrzyk wieje”. 

Dziecko zwrócone do nas plecami. 

Idzie pani: tup, tup, tup, 

(Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców wskazujących) 

dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, 

(delikatnie stukamy zgiętym palcem) 

skacze dziecko: hop, hop, hop, 

(naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na palcach) 

żaba robi długi skok. 

(z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. stopy i głowę) 

Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, 



(dmuchamy w jedno i w drugie ucho dziecka) 

kropi deszczyk: puk, puk, puk, 

(delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami) 

deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, 

(klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”) 

a grad w szyby łup, łup, łup. 

(lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści) 

Świeci słonko, (gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym) 

wieje wietrzyk, (dmuchamy we włosy dziecka) 

pada deszczyk.(z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy) 

Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark) 

 

4. „Ziarenko” - poszerzanie wiedzy przyrodniczej . 

 

Opowiadamy historię o ziarenku :  

Małe ziarenko spało mocno , głęboko pod ziemią . Pewnego razu otworzyło jedno oko , ale 

wokół było bardzo mokro i zimno .  

- Eeee... Brrr... Nic ciekawego - poszło spać dalej .  

Pewnego wiosennego dnia ziarenko , że wokół niego robi sie coraz cieplej , nie wiedziało 

skąd to uczucie , ale było ono bardzo miłe .Kolejnego dnia Ziarenko poczuło , że coś je 

obmywa  a ziemia wokół jest coraz cieplejsza .Zapragnęło więcej i więcej obmywania i ciepła 

, zaczęło poszukiwać . Wysunęło jedną rękę a tam zimno , wysunęło drugą rękę w 

przeciwnym kierunku . 

 - Ojej ciepło ! Tak bardzo chce mi się pić jeszcze i jeszcze  . Ziarenko wyciągnęło rekę do 

ciepła i wody i nagle stało się bardzo jasno .Ziarenko zapłakało . 

 Co się stało , nic nie widzę ! 

- Przyzwyczaisz się do mego światła - pogłaskało je słonko swym promykiem.  

- Pomożemy ci - szepnął szumiący , ciepły deszczyk . 

Dajemy dziecku nasiona np.: rzodkiewki , marchewki. Rozmawiamy o ich wyglądzie  i o 

wzroście roślin . 



  

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Zadanie dla chętnych: 

 

Jaka to pogoda ?- naśladowanie ruchem zjawisk atmosferycznych . 

Pokazujemy dziecku obrazki zjawisk atmosferycznych, a dziecko ruchem je naśladuje . 

 

 

 


