
Temat kompleksowy: „Lato” od 15.06.2020 do 

19.06.2020 

1. Posłuchajcie piosenki i zatańczcie według poleceń. Możecie nauczyć się piosenki na pamięć.  
 
Lato płynie do nas 
sł. Jan Zuchora, muz. Krystyna Kwiatkowska 
Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 
słońce idzie drogą. (rysują w powietrzu słońce) 
Z górki chmurki biegną dwie, 
śpieszą się jak mogą. (biegną w miejscu) 
Ref.: Hop! Hop! – słychać w koło. (dzieci podskakują z rękami na biodrach) 
Hop! Hop! – echo woła. (podskakują z rękami na biodrach) 
Po jeziorze łódka mknie, (bujają się) 
lato płynie do nas. 
Raz, dwa, raz i dwa, (dzieci klaszczą) 
nadszedł czas zabawy, (tańczą w kółko) 
pędzi, goni w polu wiatr, (biegną w miejscu) 
chce się z nami bawić.  
Ref.: Hop! Hop!…. (jak wyżej) 
Raz, dwa, raz i dwa, (klaszczą) 
wiatr wesoło pląsa, (tańczą) 
w górze, w chmurze, w ciszy pól (podskakują na palcach w rytm piosenki) 
dzwoni śpiew skowronka. 
Ref. Hop! Hop!…. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKE

wjv3Ly4oYfqAhURmIsKHRUIBxgQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3D7MpIAWOGhoA&usg=AOvVaw3v1v0wcS-GcCIdf1zYYq1U – link do piosenki 

 

2. „Jak powstaje burza” – eksperyment. Na szklance rodzic umieszcza kawałek blaszki (np. denko od 
puszki). Nadmuchuje balon i energicznie pociera go kawałkiem wełnianej szmatki. Kładzie balon go 
na blaszce i zbliża do niej palec. Pyta dzieci, co się stało? W wyniku pocierania balonika wytworzyły 
się ładunki elektryczne i przeskoczyła iskra (jak błyskawica). Rodzic pyta dzieci, czy znają jakieś 
zjawisko charakterystyczne dla lata, w którym także pojawiają się iskry (błyskawice)? Nawiązanie do 
tematu burzy. 
 
3. „Burza w kubeczku” – praca plastyczna. Dziecko dostaje papierowy kubeczek, na którym rysuje 
markerem pioruny. Środek kubka (we wnętrzu) smaruje klejem i przykleja paski bibuły w różnych 
kolorach kojarzących się mu z burzową pogodą. Kubek stawia do góry nogami, a na jego odwróconym 
denku przykleja watę (symbolizującą chmurę). 
 
4. Rozmowa z dzieckiem na temat „Gdy idzie burza, to…” – technika niedokończonych zdań, dyskusja 
na temat tego, jak zachowywać się w czasie burzy. Rodzicu porozmawiaj ze swoim dzieckiem o 
zachowaniu podczas burzy: Jak się zachowywać, gdy zbliża się burza? Gdzie można się schronić? 
(w sklepie, w samochodzie). Czego nie można robić? (stać w wodzie, chować się pod drzewem). Jak 
zachowywać się w czasie burzy w domu? (pozamykać okna, wyłączyć urządzenia elektryczne, bo 
uderzenie pioruna może spowodować porażenie). 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv3Ly4oYfqAhURmIsKHRUIBxgQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7MpIAWOGhoA&usg=AOvVaw3v1v0wcS-GcCIdf1zYYq1U
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv3Ly4oYfqAhURmIsKHRUIBxgQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7MpIAWOGhoA&usg=AOvVaw3v1v0wcS-GcCIdf1zYYq1U
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv3Ly4oYfqAhURmIsKHRUIBxgQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7MpIAWOGhoA&usg=AOvVaw3v1v0wcS-GcCIdf1zYYq1U


5. „Na ziemi zostaje” – zabawa ruchowa  

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUK

EwiCotORpIfqAhVhlosKHRLiB68QtwIwBHoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F

watch%3Fv%3DS5TFdKc6TB4&usg=AOvVaw1wCmcstFgubo1wyIh28-8Z – link do zabawy 

5. „Jak powstaje tęcza?” – eksperyment. Rodzic przynosi dużą szklaną miskę z wodą, lusterko i białą 
kartkę. Eksperyment najlepiej wykonać w słoneczny dzień (lub pochmurny z użyciem latarki). Do 
miski wypełnionej wodą rodzic wkłada pod kątem lusterko tak, by było skierowane w stronę źródła 
światła. Nakrywa miskę kartką. Na kartce powstaje tęcza. Dlaczego tak się stało (wynik rozszczepienia 
światła przechodzącego przez powierzchnię wody, rozkład światła białego na wielobarwne 
widmo). 

6. „Kolory tęczy” – spróbuj przeliczyć i nazwać kolory, które występują w tęczy.  
 

                             
7. Tęcza – możesz ozdobić elementy tęczy malując ją paluszkami lub wyklejając plasteliną. Pamiętaj o 

właściwej kolejności kolorów. (ZAŁĄCZNIK NR 1)  

 

8. Wierszyk do pokazywania i masażyk „Życzenia od tęczy”    

https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&t=200s  - link do wierszyka  
 

9. Lato na łące - „Ciekawostki” – Czy bocian naprawdę je przede wszystkim żaby? Głównym 
pożywieniem bociana nie są żaby, ale gryzonie. Bocian zjada żaby w ostateczności. Które ze zwierząt 
występujące w zagadkach jest nazywane bożą krówką? Dlaczego? Pokazanie zdjęcia krowy i 
biedronki, a dziecko stara się znaleźć cechy wspólne. Rodzic wyjaśnia, że niektóre krowy mają duże 
łaty na biodrach (a kiedyś mówiło się: na biedrach). Takie krowy nazywano więc biedrulami. 
Wypasający je pastuszek zauważył kiedyś ich podobieństwo do czerwonego owada w czarne kropki, 
którego nazwał „biedrunka” – boża krówka. 
 

10. „Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. Rodzic rozdaje dziecku 
czerwone, czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dzieci wycinają koło, które będzie podstawą 
grzbietu biedronki, oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła tak, aby 
środkowa część stworzyła łuk. Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć przestrzenny kształt 
tułowia biedronki (kształt ma przypominać kłębek włóczki). Następnie z czarnego papieru wycinają 
buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego papieru wycinają oczy z czarnymi źrenicami. Doklejają 
elementy biedronki. 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCotORpIfqAhVhlosKHRLiB68QtwIwBHoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS5TFdKc6TB4&usg=AOvVaw1wCmcstFgubo1wyIh28-8Z
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCotORpIfqAhVhlosKHRLiB68QtwIwBHoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS5TFdKc6TB4&usg=AOvVaw1wCmcstFgubo1wyIh28-8Z
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCotORpIfqAhVhlosKHRLiB68QtwIwBHoECAMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS5TFdKc6TB4&usg=AOvVaw1wCmcstFgubo1wyIh28-8Z
https://www.youtube.com/watch?v=STxBYYR8XIk&t=200s

