
 Brzyków – karty pracy – Lato cd. 

Witam Rodziców i Dzieci!  

Propozycje zabaw i zadań dla dzieci 

Przypominam o codziennych czynnościach higienicznych, mam nadzieję, że często i 

dokładnie myjecie swoje rączki! 

 „Pogoda” – piosenka na powitanie z wykorzystaniem kolorowych wstążek lub chustek 

(rozwijanie wyobraźni i ekspresji ruchowej). 

Dziecko słucha piosenki i  porusza się w rytm muzyki. W swoim tańcu wykorzystuje chustkę 

lub wstążkę. Może poruszać nią nad głową, powiewać, kręcić kółka, robić zygzaki itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 

 

„Pogoda” -  B. Formy, rozmowa na temat treści opowiadania. Rodzic czyta tekst. 

          Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. Ale 

co z tą pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę. 

 - Mamusiu, nie widać słońca. po niebie płyną ciemne chmury - chłopiec ze smutkiem 

spogląda w okno. 

  - Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie 

założę - coraz bardziej denerwuje się Adaś. 

 - Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę - tłumaczy mama.  

 - Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie 

pogoda - na ekranie pojawiła się mapa Polski. 

 - Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur - tłumaczy Adasiowi mama. - Wprawdzie 

widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady. Adaś wpatruje się w mapę 

pogody. 

 - Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy 

na nim pogodę, jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, 

krople deszczu, ugięte na wietrze drzewa. Zegar wybija ósmą godzinę. 

 - Na nas już czas - mama z Adasiem idą do przedszkola. 

 - Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  Pogoda 

dopisała. Chociaż było pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer nad 

jezioro, przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż 

trochę zmęczone. 

 Dziecko odpowiada na  pytania: 

https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q


 Gdzie wybierał się Adaś? 

Dlaczego chłopiec był zmartwiony? 

Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? 

Jaka pogoda była na wycieczce? 

 

 

 „Symbole pogody” – praca z obrazkami (rozpoznawanie prostych symboli oznaczających 

zjawiska pogody, nazywanie zjawisk atmosferycznych.  

Obejrzyj planszę z symbolami pogody. Postaraj się wyjaśnić, co oznacza każdy z nich. Wskaż 

obrazek, który informuje o dzisiejszej pogodzie za oknem. 

 

 



 „Deszczowe Dziwaki” – rozmowa inspirowana wierszem D. Gellner  - Rodzic czyta wiersz. 

Deszczowe Dziwaki 

Gdy pada na nosy, 

gdy pada na krzaki, 

to budzą się zaraz 

Deszczowe Dziwaki. 

Deszczowe Ludziki, 

Deszczowe Stworki 

i prędko wyłażą 

z kałuży, jak z norki. 

Pod rynną się kapią 

i myją tam uszy, 

i każdy się pluszcze, 

a żaden nie suszy. 

Łóżeczek nie mają, 

kołysek nie znają, 

a swoje maluchy 

w kaloszach huśtają. 

 A teraz odpowiedz na pytania: 

- Jak sobie wyobrażasz Deszczowego Dziwaka? 

- Gdzie mieszkają Deszczowe Dziwaki? 

- Jak myślisz, co lubią? 

- Co robisz, gdy pada deszcz? 

- Jak powinieneś ubrać się na spacer w deszczu? 

 

„Burza”- zabawa ruchowa 

Pada deszczyk, pada, pada (uderzamy palcem o podłogę), 

coraz prędzej z nieba spada. (przebieramy wszystkimi palcami). 

Jak z konewki woda leci (uderzamy całymi dłońmi o podłogę), 



A tu błyskawica świeci… (prostujemy się i klaszczemy w dłonie nad głową). 

Nagle grzmot !!! (Tupiemy stopami o podłogę). 

I od nowa HOP (podskakujemy). 

  

„Mój gazetowy stworek” – praca plastyczna 

Potrzebne materiały: kartka z bloku technicznego kolorowa lub biała, kolorowe gazety, klej. 

Z kolorowych gazet wydrzyj kawałki różnej wielkości i kształtu. Ułóż z nich swojego 

Deszczowego Dziwaka, a następnie przyklej go na kartkę. Opowiedz mamie lub tacie o swojej 

pracy. Powiedz, jak wygląda Twój Dziwak? Jak ma na imię? Czy jest duży, czy mały? Gdzie 

mieszka? Co lubi? 

  

 

  

 „Czasem słońce, czasem deszcz” – zabawa ruchowa  

A teraz obejrzyj film i postaraj się wykonać zaprezentowane w nim ćwiczenia gimnastyczne. 

Wykorzystaj do zabawy piłkę i pobaw się na świeżym powietrzu. 

https://www.youtube.com/watch?v=5lJl4LyZ9M8 

  

 

Praca w kartach pracy- Plac zabaw 

Dzieci 6-letnie Kp4.41a i 41b                

Dzieci 5-letnie KP4.39a i 39b 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lJl4LyZ9M8


Zobacz, jak Lato przedstawiali malarze – obrazy wielkich malarzy 

  Kazimierz Alchimowicz - Dziewczynka na tle pejzażu 

 

 

 

Teodor Axentowicz – Nad morzem 



„Letnie krajobrazy” – praca z obrazkiem – oglądanie ilustracji przedstawiających środowisko 

przyrodnicze i krajobraz: las, morze, jezioro, góry, rzeka, łąka 

Rodzic przedstawia dziecku ilustracje i prowadzi rozmowę na ich temat: Co przedstawiają 

ilustracje? Po czym poznajemy, że jest to krajobraz górski/morski itp. ? 

 

 

 

 



„Lato” – malowanie farbami na podstawie wysłuchanego utworu „Pan Vivaldi- 4Pory Roku 

Lato- muzyka poważna dla dzieci” A. Vivaldiego oraz oglądanych wcześniej ilustracji-  

wdrażanie do tworzenia nowych barw przez mieszanie kolorów. 

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

 Dziecko po wysłuchaniu utworu maluje farbami na kartce A4 swoje wyobrażenie lata. 

Można w trakcie malowania odtworzyć utwór jeszcze raz. 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych: 

„Leżenie na piasku” – odtwarzanie figur geometrycznych. Dziecko biega w 

różnych kierunkach. Gdy rodzic powie np. Trójkąt- zadaniem dziecka jest wykonania 

trzech podskoków. Na słowo: Kwadrat – dziecko cztery razy klaszcze pod kolanem. 

Zabawę należy powtórzyć kilka razy. 

 „Plażowanie” – dziecko stawiają stopę na woreczku gimnastycznym. Na dany 

sygnał dziecko podnosi woreczek / zgniecioną folię palcami stopy. Ćwiczenie 

wykonuje raz jedną, raz drugą nogą. Następnie w siadzie prostym podpartym 

przekłada palcami prawej stopy woreczek/folię leżący przy lewej stopie i na odwrót. 

Na koniec rzuca woreczkiem / folią do celu – dużego pojemnika. 

„Orzeźwienie” – rodzic daje dziecku pustą butelkę plastikową. Dziecko w siadzie 

klęcznym kładzie butelkę przed kolanami, dłonie na butelce – odsuwa butelkę 

szybkim ruchem w przód i przysuwa do kolan. Potem w leżeniu przodem zgina ręce w 

łokciach, dłonie trzyma na ziemi przy barkach, butelkę stawia w małej odległości od 

twarzy. Robi głęboki wdech nosem i silny wydech ustami w stronę butelki. Powtarza 

ćwiczenie kilkakrotnie, starając się silnym wydechem przewrócić butelkę. Następnie 

w leżeniu przodem trzyma butelkę w jednej ręce i przekazuje ją ruchem okrężnym z 

ręki do ręki przed twarzą i za plecami w jednym i w drugim kierunku (ręce cały czas 

proste w łokciach). Na koniec w leżeniu tyłem trzyma oburącz butelkę za głową. 

Butelka leży poziomo. Podnosi nogi i ręce i stara się dotknąć stopami butelki, po czym 

wraca do pozycji wyjściowej. 

Praca w kartach pracy Plac zabaw 

5- latki KP4. 40a i 40b 

6- latki KP4.42a i 42b 

4-latki KP2.49                                   Miłej zabawy, pozdrawiam!                 Lidia Witkowska 

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


UTRWALAMY FIGURY GEOMETRYCZNE 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


