
ZDALNE NAUCZANIE 

W tym tygodniu zapraszamy: MUCHOMORKI, ODKRYWCY, KANGURKI  do 

wspólnego spędzenia czasu przy temacie:  

„WITAMY LATO !” 

 
Dzieci z grupy KANGURKI ten temat będą poznawały swoimi zmysłami (6-latki -karty 

pracy, cz.4 od s.64 do s.67, 5-latki - od s.56 do s.59) 

 

 
 

Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci:  

Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30 

https://majka.tv/onair/ 

 

        Propozycje zadań, zabaw i ćwiczeń na bieżący tydzień: 

- Ćwiczenia ruchowe przy muzyce: 

z PIŁKA 

https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3h

Pv_L35j1gmZO6lrm9kmo0VSFQzdUSsJUhDj9eHW20PSz5VM4rNsbvqI  

 

 z KRZESEŁKAMI - https://www.youtube.com/watch?v=_acPp6fOqm4  

  

- „Zabawy na cztery pory roku” – wypowiedzi w oparciu o planszę i własne doświadczenia. 

Przypomnijcie sobie wszyscy pory roku:  

- jak nazwiesz każdy obrazek? 

- co charakteryzuje, każdą porę roku? 

- w jakie zabawy bawicie się podczas tych pór roku? 

https://majka.tv/onair/
https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hPv_L35j1gmZO6lrm9kmo0VSFQzdUSsJUhDj9eHW20PSz5VM4rNsbvqI
https://www.youtube.com/watch?v=vDIQFQeAr3g&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hPv_L35j1gmZO6lrm9kmo0VSFQzdUSsJUhDj9eHW20PSz5VM4rNsbvqI
https://www.youtube.com/watch?v=_acPp6fOqm4


 

 

6 latki – odczytują wyrazy i łączą je z odpowiednim obrazkiem. 

          

A TERAZ OBEJRZYJ FILMY I SPRAWDŹ, CZY DOBRZE ODPOWIEDZIAŁEŚ NA PYTANIA  

- Film edukacyjny „LATO” - przyroda, co robić nad morzem i w górach  

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

„POGODA DLA DZIECI- ZJAWISKA I PORA ROKU” 

https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA
https://www.youtube.com/watch?v=lbBbi_ds4eU


- ĆWICZENIA ODDECHOWE: 

 

- ĆWICZENIA ARTUKULACYJNE :    

„Odgłosy lata” – ćwiczenie warg i języka. 

Zaproponowaną frazę dzieci wypowiadają: cicho/głośno, wolno/szybko.  

Tirli – firli – fu – tu – tu, 

 Firli – tirli – tu – fu – fu,  

Zogi – dugi – da – za – da,  

Dogi – zugi – za – da – za. 
 

- „MUZYKA NA LATO” -zabawy przy muzyce: 

 

„ODKRYWAMY MUZYCZNE KRAINY” – zabawa ruchowa przy piosence  

„GDZIE TA KEJA” – https://www.youtube.com/watch?v=D51KS8Cj6sg 

„TAŃCZYMY COUNTRY” – zabawa taneczna w kręgu, przy muzyce country 

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

„TAK TAŃCZYMY REAGGE” – improwizacje taneczne przy muzyce reagge  

https://www.youtube.com/watch?v=9KWSgRqi8d4 
 

– ZABAWY BADAWCZE; 

 „TĘCZOWE LATO” – zabawa badawcza z wykorzystaniem kolorowych pastylek  

cel: rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego, zapoznanie ze zjawiskiem tworzenia 

tęczy. 

 Na talerzyku dzieci układają w kręgu kolorowe pastylki (jako rytm, obok siebie po kilka w 

tym samym kolorze) i spryskują wodą. Kolory przenikają się i powstaje efekt tęczy. 

 

„POPATRZ! DOTKNIJ! POWĄCHAJ! SMAKUJ!”  

cel: poznanie wyglądu, budowy i smaku owoców.  

 

Zaprezentować dzieciom świeże owoce lata. Dzieci oglądają owoce, określają ich kolor i 

kształt, badają wygląd owocu od wewnątrz oraz określają jego smak. Na koniec dnia z 

posiadanych owoców zrobić SAŁATKĘ OWOCOWĄ, JOGURT owocowy itp. 

 

Narysuj w kwadratach: co widzimy, słyszymy, wąchamy, dotykamy i co smakujemy?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=D51KS8Cj6sg
https://www.youtube.com/watch?v=rf__fBGDYyI
https://www.youtube.com/watch?v=9KWSgRqi8d4


 
 

 



- ZABAWY DYDAKTYCZNE:  

„DOKOŃCZ ZDANIE”- podajemy część zdania, a dzieci je uzupełniają, kończą: 

- Latem są…. 

- Kiedy świeci słońce, to…   

- Latem bawię się…  

- Lubię lato, bo…  

 

 „ZMYSŁY” - PRZYPOMINAM, ŻE MAMY 5 ZMYSŁÓW. JAKIEGO OBRAZKA ZE 

ZMYSŁEM BRAKUJE? NARYSUJ GO.  

 
 

 
 

?                                                                                                                                 



Tak dobrze odpowiedziałeś       

 
 

 

 Powiedz, co przypominają płynące chmury. Na osobnej kartce narysuj swoją chmurę. 

 

 

 

 

 



- ĆWICZENIA MANUALNE i GRAFOMOTORYCZNE: 

 

 

 



Pokoloruj kratki według podanego zakodowanego wzoru. Co Ci wyszło? 

 



Kreśl linie na konturach statku i liniach fal. Staraj się w trakcie rysowania nie odrywać 

ręki od kartki. Pokoloruj rusunek . 

 



Dokończ wzory narysowane na rybach, namaluj tło 

 

 



Dorysuj drugą połowę lodów 

 





- ĆWICZENIA SPOSTRZEGAWCZOŚCI:  

 

 

 



Znajdź dwa takie same obrazki. Otocz je pętlami. 

     

 

     

 

       

 

 

 



Zaznacz figury według wzoru 

 



 

 



 



- ZABAWY MATEMATYCZNE:   

Wytnij rybki, wykonaj działanie i przyklej rybę w odpowiednim akwarium 

 



        

      

      



         

      

 



Wykonaj działania i wpisz w puste miejsca właściwą cyfrę (dla chętnych- trudne) 

 

 

 

 

 

 



Policz wyznaczone okulary i zamaluj odpowiedni prostokąt 

 

 



Policz wyznaczone piłki i wpisz właściwą liczbę 

 

 



 

6-latki- pokoloruj tyle kółek z ilu głosek składa się nazwa rysunku 

5-latki- pokoloruj tyle kółek z ilu sylab składa się nazwa rysunku 

 

 

 



- Ćwiczenia w pisaniu, czytaniu, analizie i syntezie wzrokowo-słuchowej  

„Owoce lata” – ćwiczenia słownikowe 

„Popatrz! Nazwij! Podziel na sylaby!” – dziecko odgaduje nazwę owocu lata, dzieli ją na 

sylaby i podaje głoskę w nagłosie danego słowa. 

 

 
Truskawki 

 

 

 

jeżyny 

 



 

maliny 
 

                               

  

 
poziomki 

 

 

  
wiśnie  



   

         porzeczki czerwone                porzeczki   czarne   

 

 
borówki 

 

 

      

agrest zielony                   agrest czerwony 

 



Skrzynia skarbów” – zabawa słowna - nazywanie przedmiotów związanych z latem (np.: 

okulary przeciwsłoneczne, kapelusz, klapki, parasol, wiaderko z łopatką, ręcznik).Pod 

każdym obrazkiem narysuj tyle kresek, ile słyszysz sylab. 

            

                        

 

ĆWICZENIA W CZYTANIU: 

 6 latki- Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą rodzica              

 



To Zenek i Tola. A to wspaniały zamek. Zenek robi 

babki z piasku. A Tola kopie dołki. Tu stoi parasol. 

On jest ładny i kolorowy. A tam ogromna woda, 

ptaki, wyspa i palmy. A co to? To statek piracki.  

On płynie do portu. 
 

 Rozwiąż hasło 

 

 



Wykonaj zadania według podanych poleceń 

 

 

 

 



Utrwalenie alfabetu – poznanych liter przy piosence „ALFABET”  

https://www.youtube.com/watch?v=lfBSX2tqHNg 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lfBSX2tqHNg


 - Propozycje prac plastycznych: 

  Podczas wykonywania wybranych prac można słuchać nagranie- „LATO” fragmentu 

utworu Antonio Vivaldiego, pt.: „CZTERY PORY ROKU”.  Po wykonaniu prac, powiedz 

jaki był nastrój utworu. 

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

 

„KOLOROWE LATO” – malowanie nietypowymi narzędziami (rurka papierowa, patyczki  

higieniczne, folia aluminiowa ,grzebień, widelec, ręka, zakrętki, wałek do malowania itp.) 

 

inne 

          
 

        
            

  

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


          

         

               

         



PAMIĘTAJCIE, ŻE ZACZYNA SIĘ 

 

  
 

„ LATO, LATO, LATO CZEKA” -  https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 

„ PO ŁĄCE BIEGA LATO” - https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E 

 
 

I OBCHODZIMY PIĘKNY DZIEŃ 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0
https://www.youtube.com/watch?v=QHR9URbvf_E


 
POSTARAJCIE SIĘ PRZYGOTOWAĆ  

TATUSIOWI  

NIESPODZIANKĘ. POPROŚCIE MAMĘ O POMOC 



Proponuję Wam kilka pomysłów: 

   

 

 

 

     szablon 

 


