
ZDALNE NAUCZANIE 

 
Witamy wszystkich  przedszkolaków z grup: KRASNOLUDKI , SMERFY, 

MUCHOMORKI,   zapraszając w tym tygodniu  do wspólnego spędzenia czasu. 

 Propozycje zabaw i ćwiczeń do realizacji w tym tygodniu  15.06 – 19.06.020 

                              

                                       Temat tygodnia: WITAMY LATO!  

                                

                                      

            

 Przypominamy o darmowych animacjach (poniedziałek) online dla dzieci: 

                     Zabawy rytmiczne BABY DANCE  g.10.30 

                                           https://majka.tv/onair/ 

 

- Piosenka „ Lato na dywanie” 

https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opo

wiadanie+&sc=8-

12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3do

powiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26s

c%3d8-

12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26s

p%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0

EAFD34E&FORM=WRVORC 

- Piosenka „ Cztery pory roku”  

https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch

%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%

26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-

27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&m

id=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=

VDRVRV 

- „Legenda o bursztynie”  

https://majka.tv/onair/
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+lato&qs=HS&pq=opowiadanie+&sc=8-12&cvid=DC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366&sp=1&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26qs%3dHS%26pq%3dopowiadanie%2b%26sc%3d8-12%26cvid%3dDC71C80646C04A6B8C6B3C0C46D28366%26FORM%3dQBRE%26sp%3d1&view=detail&mmscn=vwrc&mid=BB212C09593F0EAFD34EBB212C09593F0EAFD34E&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=opowiadanie+dla+dzieci+Lato&ru=%2fsearch%3fq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2bLato%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dopowiadanie%2bdla%2bdzieci%2blato%26sc%3d0-27%26sk%3d%26cvid%3d2A97B446C61640C3B18E97DA2BCB1E7B&view=detail&mid=BDEDF0FCA808CEA1B299BDEDF0FCA808CEA1B299&&mmscn=vwrc&FORM=VDRVRV


https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tub

e&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-

33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlege

nda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26for

m%3dQBRE%26sp%3d-

1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc

%3d0-

33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&m

mscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WR

VORC 

„Lato, lato, co Wy dzieci na to?” 

Słonko mocniej grzeje  

zieleni się las,  

woła wszystkie dzieci  

już wakacji czas. 

Misio się opala i laleczka też,  

nawet ze swej norki  

wyjrzał mały jeż. 

Lato, lato, co wy dzieci na to,  

lato, lato przyszło do nas już. 

Czas już na wakacje,  

na wakacje czas,  

odwiedzimy rzekę,  

odwiedzimy las. 

Zabierzemy misia i laleczkę też,  

tylko w swojej norce  

pozostanie jeż. 

Lato, lato, co wy dzieci na to,  

lato, lato przyszło do nas już.  

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=legenda+o++ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&qs=n&sp=-1&pq=legenda+o+ba%c5%82tyckim+morzuyou+tube&sc=0-33&sk=&cvid=385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&ru=%2fsearch%3fq%3dlegenda%2bo%2b%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26qs%3dn%26form%3dQBRE%26sp%3d-1%26pq%3dlegenda%2bo%2bba%25C5%2582tyckim%2bmorzuyou%2btube%26sc%3d0-33%26sk%3d%26cvid%3d385201467DBA457A81EF67EB0A04D247&view=detail&mmscn=vwrc&mid=D967A0975AF8D35BBE30D967A0975AF8D35BBE30&FORM=WRVORC


- Zabiorę was teraz do Królestwa figur .Wyczaruję  bajkę inną niż zwykle bo kwadratową! 

Posłuchajcie! 

 Recytacja wiersza przez rodzica 

 Wierszyk o figurach  

Trzy kreski, trzy kąty, 

 Rysuję trójkąty. 

 Już każdy dzieciaczek  

Trójkątny ma szlaczek. 

 Kwadraciki bardzo lubię  

W tej rodzinie się nie nudzę.  

Kwadrat równe boki ma  

Każde dziecko kwadrat zna.  

Jest w rodzinie też prostokąt 

 

Spójrz na niego, wytęż oko. 

 Po dwa boki: długie, krótkie, 

 Narysuję za minutkę. 

 Są w rodzinie też kółeczka 

 Okrąglutkie jak piłeczka. 

 Brak w nich rogów oraz kątów 

 Tym się różnią od trójkątów. 

 

- „Figury geometryczne” - lepienie z plasteliny, masy solnej (lub innej masy plastycznej) 

cel: usprawnianie drobnych ruchów ręki, utrwalanie nazw figur i kojarzenie z ich kształtami 
 

- „Chuchuua” – zabawa przy piosence z muzyką argentyńską  
 

Przy słowach „Chuchuua, chuchuua” dzieci swobodnie rozproszone po sali obracają się  

wokół siebie (lub idą po kole).  

 Nauczyciel śpiewa fragment piosenki, a dzieci powtarzają (jak echo). 

 Przy kolejnych słowach piosenki zatrzymują się i ilustrują ruchem: 

 - kompaniją – salutowanie 

 - ręce w przód - ręce w przód, 

 ściśnij pięści - ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę 

 - ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę, kciuki w dół 

 - ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę, kciuki w dół, głowa w chmury 

 - ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę, kciuki w dół, głowa w chmury, kuper wypięty 

 -  ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę, kciuki w dół, głowa w chmury, kuper wypięty, 

 na zewnątrz pięty 

 -  ręce w przód, ściśnij pięści, kciuki w górę, kciuki w dół, głowa w chmury, kuper wypięty, 

 na zewnątrz pięty, język wyjęty 

 Zabawę powtarzamy zależnie od zainteresowania dzieci. 

https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd560546

0f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-

8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dCh

uchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26

mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-

8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=deta

https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC


il&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=W

RVORC 

 

- „Balon mały…” – zabawy matematyczne 

„Balon mały, balon duży do liczenia nam posłuży.” 

 Przed dziećmi leżą papierowe balony z narysowanymi kropkami, gwiazdkami itp. 

Ilość narysowanych na balonach elementów 1-6. Chętne dziecko rzuca kostkę, 

przelicza oczka i wskazuje balon z taką samą ilością oczek. Do balona 

przyporządkowuje ( próbuje) też właściwą cyfrę .  

Zabawę powtarzamy kilka razy. 

„Balon podróżnik”- Wszystkie papierowe balony dzieci układają „w pociąg” od 

najmniejszej liczby elementów do największej.  

„Ile balonów pękło?” 

Rodzic lub starsze rodzeństwo uderza w bębenek, a dzieci na palcach pokazują ilość 

usłyszanych dźwięków. Następnie utrudniamy zadanie. Rodzic  podaje na bębenku 

ilość dźwięków, a dzieci pokazują właściwą cyfrę   

A.Vivaldi  -„Lato” 

https://www.bing.com/videos/search?q=a.vivaldi+lato&&view=detail&mid=056E0439F1

478FB640E5056E0439F1478FB640E5&&FORM=VDRVRV 

 

-Zabawy przy muzyce - „Sałatka owocowa z polewą czekoladową” 

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo&feature=emb_rel_pause 

 

- Zagadki dla dzieci. Wesołej zabawy w zgadywanie!  

 

Kiedy jest początek lata, 

z płatka na płatek lata. 

Dzięki jej pracowitości 

miodek w domu mam dla gości. 

Pszczoła 

https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=Chuchuua&refig=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&mkt=pl-pl&msnews=1&sp=-1&pq=chuchuua&sc=2-8&qs=n&sk=&cvid=2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&ru=%2fsearch%3fq%3dChuchuua%26form%3dEDGSPH%26refig%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f%26mkt%3dpl-pl%26msnews%3d1%26sp%3d-1%26pq%3dchuchuua%26sc%3d2-8%26qs%3dn%26sk%3d%26cvid%3d2762ada7e99a46e58bd5605460f8790f&view=detail&mmscn=vwrc&mid=3B04D2617D8350CF375F3B04D2617D8350CF375F&FORM=WRVORC
https://www.bing.com/videos/search?q=a.vivaldi+lato&&view=detail&mid=056E0439F1478FB640E5056E0439F1478FB640E5&&FORM=VDRVRV
https://www.bing.com/videos/search?q=a.vivaldi+lato&&view=detail&mid=056E0439F1478FB640E5056E0439F1478FB640E5&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo&feature=emb_rel_pause


 

Latem mnie spotykaliście, 

lubię jadać różne liście. 

Kiedy boję się lub śpię, 

do muszelki chowam się. 

Ślimak 

 

W nocy widzi i poluje, 

często głośno pohukuje. 

A gdy z rana słonko wstaje, 

na spoczynek się udaje. 

Sowa 

                                                



Choć nie widzi wcale, 

radzi sobie doskonale. 

Przed swym wrogiem w obawie, 

ukrywa się pod kopcem w trawie. 

Kret 

 

Jestem mała i zielona, 

w trawie całkiem zanurzona. 

Moim hobby jest pływanie - 

- stylem moim pływają panie. 

Lubię także rechotanie - 

- tego już nie lubią panie. 

Żaba 

 

Patrz jak leci, to nie ptak, 

bo to jest skrzydlaty ssak. 



Żyje zwykle skryty w mroku, 

bo brakuje mu uroku. 

Nietoperz 

 

Czy na łące, czy to w lesie, 

on na grzbiecie jabłko niesie, 

i choć igły ostre ma, 

już go każde dziecko zna. 

Jeż 

 

Skrzydła piękne ma we wzory, 

wszystkie na nich są kolory. 

Kiedy nastają dni gorące, 

dzieci biegają za nim po łące. 

Motyl 



 

W norce mieszka i ucztuje, 

sera sobie nie żałuje. 

Mała, szara i drobniutka, 

zawsze bardzo jest cichutka. 

Mysz 

 

Ich kryjówką bywa kwiatek, 

ile kropek - tyle latek. 

Ich skrzydełka są w kropeczki, 

to są właśnie... 

Biedroneczki 



 

Tamy nad rzeką buduje 

i w żeremiach zamieszkuje. 

Brązowe futerko ma 

i na przedzie zęby dwa. 

Bóbr 

 

Cały szary podskakuje, 

za kapustą wypatruje. 

Przed lisem ze strachu drży 

i ucieka raz, dwa, trzy. 

Zając 

 



Zimą czeka go Afryka, 

latem zaś go Polska wita, 

duże gniazdo na kominie, 

z tego właśnie ptak ten słynie. 

Bocian 

 

 

- Praca plastyczna „Lody” 

Z okładki bloku technicznego wycinamy 2 trójkąty. Wyklejamy je na skos kawałkami 

sznurka. Trójkąty doklejamy do kartonu. Nad wafelkami przyklejamy kolorowe 

waciki - lody. 

 

Materiały: 

• blok techniczny 

• waciki kosmetyczne 

• klej 

• nożyczki 

• sznurek 

• okładka z bloku 

 



- Odgłosy natury- https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

- "Wyjazd nad morze" – opowiadanie i ćwiczenia buzi i języka 

Zając Cezary i miś Gabryś wygrzewali się na słońcu. Był upalny  dzień.  

– Och, jak miło – westchnął Cezary i przeciągnął się na kocu.  

– Nie lubię lata – narzekał miś (Przesuwamy złączone usta raz w prawo, raz w lewo) – jest 

ciepło – ufff... – duszno – ufff... – i nudno (Robimy smutną minę: układamy usta w podkowę). 

Podczas upałów zawsze robię się senny (Szeroko ziewamy). – Hmmm... – zastanowił się 

Cezary (Unosimy język do góry i na kilka sekund przyklejamy go do podniebienia). – Może 

masz ochotę na małą wycieczkę?  

– Ooo... tak! – wykrzyknął uradowany miś. – Bardzo chętnie! Tylko dokąd? (Dotykamy 

czubkiem języka raz prawego, raz lewego kącika ust).  

– Na przykład nad morze – zaproponował zając.  

– Ojej! Nigdy nie widziałem morza. Jak ono wygląda? Czy jest duże?  

– Tak, ogromne (Szeroko otwieramy buzię) i bez ustanku szumi – szszsz... szszsz... szszsz...  

– Naprawdę? – zdziwił się miś. – W takim razie już idziemy.  

– Ha, ha, ha – serdecznie zaśmiał się Cezary. – Misiu, morze jest daleko. Nie zdołasz tam 

dojść.  

– Hmmm... Jak się tam dostaniemy? – zastanawiał się miś (Rozchylamy lekko usta i bardzo 

szybko machamy językiem od prawego do lewego kącika ust). – Może poprosimy o pomoc 

konika Kasztanka? On ma bardzo mocne kopytka (Energicznie klaszczemy  językiem o 

podniebienie, naśladując tętent koński).  

– Nic się nie martw, Gabrysiu. Pojedziemy nad morze pociągiem.  

– Właśnie, pociąg! Nie pomyślałem o nim! (Robimy zawstydzoną minę: zęby łączymy, dolną 

wargę opuszczamy).  

– Biegnij do domu, misiu. Jutro rano wyruszamy – zarządził zając.  

– Hurra, hurra! – zawołał uszczęśliwiony miś i szybko pobiegł do swojej chatki – tup, tup, 

tup. Biegnie – tup, tup, tup – patrzy, a tu tygrysek Urwisek bryka po łące – hops, hops, hops.  

– Hej, hej! Tygrysku! – zawołał uszczęśliwiony miś. – Nigdy nie zgadniesz, dokąd jutro jadę! 

Jest duże i robi szszsz... szszsz...  

– Hmmm... Duże i robi szszsz... szszsz...? Co to może być? Jezioro?  

– Nie...  

– Już wiem! Morze!  

– Tak! Jedziemy z Cezarym nad morze! – potwierdził miś z zapałem.  

– Och, ale wam dobrze. Jak myślisz, czy ja też mógłbym pojechać?  

– Oczywiście, tygrysku. Zając bardzo cię lubi, na pewno nie będzie miał nic przeciwko, abyś 

jechał z nami.  

– To wspaniale! Kiedy wyruszamy?  

– Jutro rano. Spotkajmy się o dziewiątej przy tym dużym dębie.  

– W porządku. Już biegnę się pakować – powiedział tygrysek i radośnie pobrykał do swojego 

domku – hops, hops, hops.  

Następnego dnia przyjaciele spotkali się na polanie. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi. Tylko 

zajączek wyraźnie był czymś strapiony. Siedział pod drzewem i nerwowo chrupał swoją 

marchewkę –chrup, chrup, chrup.  

– Ojoj, ojoj – mruczał pod nosem – nie wiem, czy wyłączyłem czajnik. Tak bardzo się 

spieszyłem...  

– Zajączku, pociąg za chwilę odjeżdża, nie będzie na nas czekał. Jestem pewien, że dobrze 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8


zamknąłeś chatkę i na pewno zdjąłeś czajnik z pieca – uspokajał go Urwisek.  

– Hmmm... Obyś się nie mylił, tygrysku. Co jednak będzie, jeżeli czajnik nadal stoi na ogniu i 

woda się gotuje – bul, bul, bul – a biedny gwizdek wciąż gwiżdże? (Gwiżdżemy). – Cezary 

bardzo się zasmucił (Robimy smutną minę: usta układamy w podkowę), usiadł na trawie i 

znów zaczął nerwowo chrupać marchewkę – chrup, chrup, chrup.  

– W takim razie wracamy – westchnął tygrysek.  

– A co z naszą wycieczką? – zmartwił się Gabryś (Robimy smutną minę: usta układamy w 

podkowę). – Niestety, misiu, będziemy musieli zrezygnować z wycieczki.  

Gabryś usiadł na trawie i rozpłakał się (Unosimy język do góry, przyklejamy go do wałka 

dziąsłowego i wymawiamy długie „l”).  

– A-feee... Misiu, jesteś strasznym egoistą! – skarcił go Urwisek (Nadymamy policzki i 

robimy groźną minę). – Nie możesz myśleć tylko o sobie! – Tak się cieszył, że zobaczy 

morze – bronił Gabrysia zając. – Urwisku, nie miej mu tego za złe. Wrócę do chatki, a wy 

pojedziecie sami.  

– W żadnym wypadku! – zawołał Gabryś. – Zobacz, zajączku, już nie płaczę. Albo 

pojedziemy wszyscy, albo nikt!  

– To mi się podoba! – zawołał Urwisek. – Misiu, jesteś bardzo dzielny!  

Powoli poszli do chatki Cezarego. Szli: zając – kic, kic, kic – Gabryś – trep, trep, trep – 

Urwisek – hops, hops, hops. Doszli już do starej wierzby, gdy nagle zobaczyli wróbla 

Huberta.  

– Ćwir, ćwir, dzień dobry – przywitał się ładnie wróbelek. – Dlaczego jesteście tacy smutni? 

Ćwir, ćwir, może pomóc?  

– Zostawiłem czajnik na piecu – powiedział zmartwiony zajączek (Układamy wargi w 

podkowę).  

– Ćwir, ćwir, wcale nie! Ćwir, ćwir, przelatywałem przed chwilą koło twojego domku. Bałem 

się, że jeszcze śpisz, więc zajrzałem przez okno do chatki.  

– Iii...? Widziałeś mój piec? Jesteś absolutnie pewny, że nie było na nim czajnika?  

– O tak, ćwir, ćwir, jestem pewny (Kiwamy głową i wysuwamy do przodu usta).  

– W takim razie biegnijmy, przyjaciele! – zawołał uradowany Cezary.  

– Może jeszcze zdążymy na pociąg!  

– Dziękujemy ci, wróbelku! – zawołał tygrysek i uśmiechnął się serdecznie do wróbelka 

(Uśmiechamy się szeroko: zęby lekko łączymy, wargi rozciągamy), Gabryś zaś i Cezary 

posłali mu piękne całusy – cmok, cmok (Przesyłamy całuski: usta zaokrąglamy i wysuwamy 

do przodu).  

– Ćwir, ćwir, polecę z wami i odprowadzę was na pociąg.  

Szybciutko podążyli w kierunku stacji. Zając kicał – kic, kic, kic – Gabryś tupał – tup, tup, 

tup – Urwisek skakał – hops, hops,hops – wróbelek frunął – frrr... frrr... frrr... W końcu 

przybyli na miejsce. Byli bardzo zmęczeni, usiedli więc na ławeczce (Daleko wysuwamy 

język na brodę).  

– Spokojnie – wysapał Urwisek – pociągu jeszcze nie ma. Ufff... Już myślałem, że nie 

zdążymy.  

– Ojojoj... – zmartwił się Cezary. – A jeżeli pociąg już odjechał? Ojojoj...  

– Nie panikuj, zajączku – uspakajał go Urwisek. – Zobaczysz, że pociąg lada chwila wtoczy 

się na stację – puf, puf, puf – wesoło zagwiżdże – uuu, uuu – i szybciutko zabierze nas nad 

morze – cz-cz-cz, cz-cz-cz, cz-cz-cz.  

– Obyś miał rację, tygrysku.  

- Dokończ rymy 



  



 Rysowanie po śladzie

 



    

Dokończ rysowanie kółeczek i wypełnij je plasteliną. 

 



 



 



        



 

 


