
Piątek 19.06.2020 

Za co lubimy lato 

1. Zabawa muzyczna do piosenki „Razem z latem” – nauka i śpiew piosenki, połączone z 

rytmicznym klaskaniem refrenu piosenki.  

https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw 

 

Razem z latem 

Chodzi złote lato 

W kapeluszu z kwiatów. 

W rękach ma latawiec,  

Biega z nim po trawie. 

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 

Czasem dla ochłody 

Lato zjada lody. 

Zjada je powoli, 

Gardło go nie boli. 

 

 

Ref.: Hopsa, hopsasa, razem z latem ja, 

Hopsa, hopsasa, razem z latem ja. 

 

 

 

  

2. Zabawa językowa – wysłuchanie wiersza „ Wakacyjne marzenia” i rozmowa inspirowana jego 

treścią.   

 

„Wakacyjne marzenia” (Dorota Kluska) 

 

Gdy wakacje się zbliżają szybkim krokiem, 

ja juz marzę o podróżach, jak przed rokiem! 

Lecz tym razem mam pomysłów dwa tysiące, 

jak najlepiej spędzić całe dwa miesiące . 

 

Na początku chcę się wznieść balonem 

I popatrzeć w każdą świata stronę. 

Ruszę w kosmos! Stamtąd wezmę jedną gwiazdkę 

I napiszę o niej piękną opowiastkę. 

 

Potem do łodzi podwodnej wsiądę sobie. 

W oceanie z wielorybem zdjęcie zrobię! 

https://www.youtube.com/watch?v=AHwM17Zw5Gw


A na koniec moja mama, ja i tata 

na rowerach przejedziemy kawał świata! 

 

Po przeczytaniu wiersza rodzic zadaje dziecku pytania: 

- O czym marzy osoba z wiersza? 

- Jakie ma plany na wakacje? 

- Czym chce podróżować? 

- Który pomysł wam się najbardziej podoba? 

 

 

3. Ćwiczenia gimnastyczne „Przyszło do nas lato” 

„Gdzie jest słońce?” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych 

Dziecko w siadzie skrzyżnym, ręce uniesione nad głową. Na hasło rodzica: „ Gdzie jest 

słońce?” – wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo, zaglądając przez jedno , potem drugie 

ramię. 

„Kotek wygrzewa się na słońcu” – zabawa z elementem czworakowania. 

Dziecko – kotek , chodzi na czworakach. Po chwili zatrzymuje się i przechodzi do leżenia na 

plecach. Podnosi ręce i nogi, wyciągając się do góry – do słońca. Po chwili odpoczynku 

czworakuje dalej.  

 

4. Zabawa konstrukcyjna  – „Wieża z papierowych kubeczków”  

 Potrzebne materiały: papierowe kubeczki 

Zadaniem dziecka jest zbudowanie jak najwyższej wieży 

 

 

 


