
                             Zdalne nauczanie  „WITAMY LATO!” (15-19.06.2020) 

 Zaczniemy od wesołej gimnastyki. 

Piosenka dla dzieci "Równowaga" od "Wygibasy z naszej klasy". Największe przeboje dla 

dzieci. Piosenki dla dzieci i nie tylko. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

Dziecięcy hit od "Wygibasy z naszej klasy". Piosenka dla dzieci "Najpierw skłon". Najlepsza 

muzyka dla dzieci do tańczenia i gimnastyki.  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 Słuchanie wiersza Z. Beszczyńskiej „Żeby przyszło lato”. 

Żeby przyszło lato 

tyle już dni czekam na to! 

Żeby znów przyszło lato 

żeby latać jak ptak 

żeby poczuć wiśni smak! 

Czary mary 

hej dżdżownice 

zróbcie ze mnie czarownicę! 

 
 

            Czary mary 

            hej ropuchy 

            żeby się mnie każdy słuchał! 

            Nie wiem co bym dała za to 

            żeby już przyszło lato! 

 Burza mózgów „Co kojarzy nam się z latem?” 

Zaproś dziecko do gry w wolne skojarzenia pod tytułem „Co kojarzy mi się z latem?”. 

Dziecko podaje różne skojarzenia, np. zapach lasu, śpiew ptaków, szum wody, gorący piasek 

itp. Zachęć dziecko do sięgania wspomnień z wakacji, letnich przygód. Gra rozwija 

wyobraźnię oraz zasób słownictwa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 Znajdź różnice na obrazkach. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Piosenka „Bąki z łąki”.  

Przyjrzyjmy się z bliska kochanym owadom, które latają wokół nas na łące. Dowiecie się 

kto zbiera pyłek i zapyla kwiaty. Zapraszamy do mikroświata bąków, biedronek, trzmieli, 

muszek oraz pszczółek! 

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

 

  Zabawa słuchowa „Zagadkowa łąka”.   

Wesołe zagadki połączone z czytaniem globalnym. 

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

 

9. Zabawa matematyczna „Letnie rachunki”. 

Daj dziecku zieloną kartkę brystolu – to łąka oraz plastikowe nakrętki po napojach – to 

zwierzęta. Dziecko dobiera lub odkłada nakrętki według wskazań rodzica. Po wysłuchaniu 

każdego polecenia dziecko wykonuje działania matematyczne: 

 „Na kamieniu usiadło 7 biedronek. Po chwili 3 odleciały. Ile biedronek zostało na 

kamieniu?”; 

 „Trzy zające siedzą w trawie. Jeden schował się w kotlince. Ile zajęcy zostało na 

trawie?”; 

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
https://www.youtube.com/watch?v=eIe_iAcpQJg


 Na kwiatku usiadło 5 motyli. Po chwili 4 odleciały. Ile motyli zostało na kwiatku?” 

 Piosenka „Lato, lato”.  

Spróbujcie zaśpiewać piosenkę razem z dziewczynką! 

https://www.youtube.com/watch?v=LOKhDmlsJ7Y&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjO

Ee&index=8 

 

 

  Praca plastyczna „Kolorowe lato”. 

Zaprezentuj dziecku obrazek letniej łąki czy ogrodu: 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOKhDmlsJ7Y&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=LOKhDmlsJ7Y&list=PL7OVl7WqJXQKtWuSVoJg4Hhke1dsdjOEe&index=8


 

 

Zachęć dziecko, by podzieliło się swoimi spostrzeżeniami o tym, co widzi na obrazkach. 

Zabawa uwrażliwia dziecko na niuanse kolorystyki letniej przyrody, tzw. „Palety lata”.  



Zaproś dziecko do stworzenia obrazka, który pokazuje kolory lata. Zapowiedz, że wszystkie 

szczegóły pracy plastycznej, która powstanie, mają znaczenie. 

Podaj dokładne objaśnienia: 

 weź do ręki wybrany przedmiot (np. zakrętkę, podkładki o różnej fakturze, drewniany 

patyczek, plastikową butelkę z wypukłym dnem), 

 pomaluj go pędzlem zamoczonym w farbie, 

 połóż na kartce papieru i przyciśnij, 

 zdejmij przedmiot z kartki, zobacz, co powstało, 

 zrób kilka różnych, kolorowych odcisków, 

 pomyśl, co przypominają plamy, 

 po lekkim przeschnięciu dorysuj flamastrami brakujące elementy. 

Zadanie uczy dziecko tworzenia pracy plastycznej z wykorzystaniem różnych technik. 

 

 Zabawa kreatywna „Taniec lata”. 

Daj dziecku kolorową apaszkę. Włącz pogodną muzykę, np. „Lato” A. Vivaldiego. Zachęć 

dziecko do luźnego tańca w rytm muzyki. 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE 

 

 Zabawa z wykorzystaniem klamerek „Kolorowa karuzela”. 

Daj dziecku klamerki w dwóch kolorach oraz tekturowe koło. Zadaniem dziecka jest upięcie 

klamerek kolorami na przemian. Zwróć uwagę na zasadę układania klamerek.  

Zaproś dziecko do samodzielnego tworzenia kolorowych wzorów z klamerek upinanych na 

tekturowym kole – ćwiczenia rozwijające wyobraźnię. 

Po skończonej pracy zapraszamy do wspólnej zabawy ruchowej „Karuzela”.  

https://www.youtube.com/watch?v=mJe37ufTUP0 

 

 Eksperymenty z wodą. 

Pięć eksperymentów, które wykonasz błyskawicznie w domu. Potrzebne będą:  

1. Lampa lava - olej, woda, barwnik, tabletka musująca.  

2. Kolorowy deszcz - woda, pianka do golenia, barwniki. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts 

 

 Eksperyment „Kolorowe mleko”. 

Do eksperymentu potrzebne będą: 

- płyn do mycia naczyń 

- barwniki spożywcze 

https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE
https://www.youtube.com/watch?v=mJe37ufTUP0
https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts


- mleko 

- patyczki higieniczne 

- talerz 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g 

 

 Grafomotoryka – „Kolorowe kwiatki na łące”. 

 

Kolorowe kwiatki na łące – praca plastyczna zamiast rysowania szlaczków w zeszycie. 

Środek kwiatka to kółko zrobione przy użyciu dziurkacza ozdobnego – trenujemy kreślenie 

ślimaków, natomiast płatki to ćwiczenie łuków. 

Materiały i przybory: 

- zielona kartka 

- kolorowe kółka zrobione przy użyciu dziurkacza ozdobnego 

- klej 

- flamastry 

https://ekodziecko.com/zamiast-szlaczkow 

 

 Wierszyki Masażyki. 

  

PRAWA – LEWA 
Marta Bogdanowicz 

  

  

Posmaruję prawą nogę, 

żeby poszła w długą drogę, 

nakremuję lewą nogę, 

bo na jednej iść nie mogę. 

Twoją małą prawą nóżkę 

wnet położę na poduszkę, 

a dla twojej lewej nóżki 

Kto je posmaruje? Ja! 

mam masażyk na paluszki. 

Pomasuję ci paluszki 

u twej małej lewej nóżki. 

Prawa nóżka też je ma. 

  

Masujemy nogi i palce dziecka odpowiednio do wypowiadanych słów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=stg9EYDGn4g
https://www.ceneo.pl/48071333#crid=108671&pid=1320
https://ekodziecko.com/zamiast-szlaczkow


 

PIZZA 
zabawa włoska, opracowała Marta Bogdanowicz 

  

Zgarniamy ją 
brzegami dłoni wykonujemy ruchy zgarniania od zewnątrz do środka, 

Lejemy oliwę, 
rysujemy falistą linię od góry do dołu, 

dodajemy szczyptę soli, 
lekko szczypiemy, 

no… może dwie, trzy, 

wyrabiamy ciasto, 
ugniatamy boki dziecka, 

wałkujemy, 
przesuwamy złożone pięści w górę i w dół pleców, 

wygładzamy placek 
gładzimy, 

i na wierzch kładziemy: 

pomidory, 
uderzamy dłońmi zwiniętymi w miseczkę, 

krążki cebuli, 
rysujemy kółka, 

oliwki, …, 
naciskamy palcem w kilku miejscach, dziecko samo wymyśla co jeszcze dodamy do pizzy, 

posypujemy serem 
szybko uderzamy opuszkami palców u rąk, 

(parmezanem, mozzarellą) i… 

buch! do pieca. 
kładziemy się delikatnie na plecach dziecka i na chwilę unieruchamiamy je, 

wyjmujemy i kroimy: 
„kroimy” brzegiem dłoni, 

dla mamusi, dla tatusia, 

dla babci, dla brata, 

dla Matyldy, …, a teraz 
dziecko wymyśla, dla kogo jeszcze będą kawałki pizzy, 

polewamy keczupem 
kreślimy linię z pętelkami. 

i… zjadamy… 
Gdy rodzice bawią się z dzieckiem, w tym momencie  zwykle następuje cała gama pieszczot 

mniam, mniam mniam. 
połączonych z całowaniem dziecka, delikatnym chwytaniem wargami, naśladowaniem 

gryzienia itp 

 

 Zachęcamy do wyprawy „W poszukiwaniu kolorów lata”. 

Zapowiedz dziecku, że celem spaceru jest poszukiwanie kolorów lata. Dziecko może zabrać 

ze sobą podkładkę z białą kartką i kredki, aby zapisać lub narysować swoje obserwacje. 

Zabawa uczy ukierunkowanego poszukiwania oraz notowania obserwacji w terenie. 

 



  



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 


