
ZADANIA NA ŚRODĘ 5,6-LATKI 

Letnie ubrania  

 

 

1. Zabawa naśladowcza – „Ubieramy się”  

Dziecko porusza się po pokoju w określonym kierunku przy piosence pt. „Słoneczko uśmiechnij 

się”. Na przerwę w muzyce udaje, że zakłada ubrania wymienione przez dorosłego. 

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y  

2. Zabawa matematyczna „Letnie ubrania Antka i Ani” – przeczytaj zadania, wykonaj i zapisz 

działania. 

a) Policz letnie ubrania Ani i wpisz ich ilość obok ilustracji.  

 

 

b)Policz letnie ubrania Antka i wpisz ich ilość obok ilustracji.  

https://www.youtube.com/watch?v=XR_aTcsfi7Y


 

 

c) Kto ma więcej letnich ubrań Antek, czy Ania? Ile ubrań mają razem? Wpisz ilość ubrań Ani 

i Anka w poniższych kwadratach, postaw znak <, > bądź =, wykonaj działanie.      

     Ania            <,>,=            Antek 

                                           

 

+      =     

3. Zabawa ćwicząca motorykę małą „Klamerki” – konkurs, kto najszybciej zawiesi ubrania 

na sznurku. Potrzebne będą 4 krzesła, 2 linki lub sznurki, klamerki, ubrania (zimowe i letnie). 

Dziecko z pomocą dorosłego zawiesza sznurki pomiędzy dwoma krzesłami, ustawionymi od 

siebie w określonej odległości, w jednym końcu pokoju. Przy linkach ustawione są pojemniki 

z klamerkami. Na drugim końcu pokoju znajdują się, w dwóch stosach ubrania letnie i zimowe 

(osobno dla każdego uczestnika). Zadaniem biorących udział w konkursie jest wybrać po 

jednym letnim ubraniu i zawieszenie go na lince. Zabawa kończy się, gdy jeden z uczestników 

zawiesi wszystkie letnie ubrania, ze swojego stosu.  

 

 

 

 



4. Zabawa grafomotoryczna „Nadchodzi lato” – rysuj po śladzie i pokoloruj obrazek o lecie.  

 

5. Karta pracy: 

a) „Zabawa z termometrem” - spójrz na termometr i odczytaj, jaka temperatura jest przy 

poszczególnych obrazkach na termometrze i wpisz ją obok odpowiednich obrazków powyżej 

termometru.    

…………..       ………… …………. ………. 



 

 

 

 

 

b) Zabawa z pogodą –  ilustrację pogody w danej porze roku. Przeczytaj nazwy ubrań i połącz 

je z odpowiednią pogodą. 



 

 

PŁASZCZ KOMBINEZON NARCIARSKI 

KALOSZE                  KOSZULKA             SPODENKI 

SANDAŁY             RĘKAWICZKI                SPODNIE        

KLAPKI                      KOZAKI                        BLUZA 

CZAPKA Z DASZKIEM       KURTKA           SZALIK   

 

6. Zadanie dla chętnych – zabawa badawcza „Letnia pogoda”  



Zaobserwuj letnią pogodę w następnym tygodniu. Sprawdź, jaką temperaturę wskazuje 

termometr w każdym dniu tygodnia, rano, po południu i wieczorem. Wyniki zapisz w poniższej 

tabeli np. DESZCZ, SŁOŃCE, POCHMURNO.  

Dzień tygodnia Rano Po południu Wieczorem  

PONIEDZIAŁEK Temperatura 

Pogoda 

 

 

 

 

 

 

WTOREK Temperatura 

 

Pogoda 

 

  

ŚRODA Temperatura 

Pogoda 

 

  

CZWARTEK Temperatura 

Pogoda 

 

  

PIĄTEK  Temperatura 

Pogoda 

 

  

SOBOTA Temperatura 

Pogoda 

 

  

NIEDZIELA Temperatura 

Pogoda 

 

  

 


