
Wtorek 23.06.2020r. 

 

Temat kompleksowy : Kolory Lata 

Temat dnia: Kolory lata – zielony. 

Cele ogólne:  

- nazywanie, określanie charakterystycznych cech lata, 

- wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju, 

uwrażliwienie na szkodliwe działania słońca, 

- rozwijanie sprawności ruchowej podczas ćwiczeń ruchowych przy muzyce, 

- uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia człowieka, 

- rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej. 

 

Oczekiwane osiągnięcia dziecka: 

-  rozpoznaje i nazywa porę roku – lato, 

- aktywnie uczestniczy w zabawie porannej, 

- słucha piosenki z uwagą, 

- rozmawia na temat treści piosenki, 

- śpiewa fragmenty piosenki, 

- sprawnie wykonuje ćwiczenia ruchowe, 

- rysuje kredą słońce. 

 

 

Formy pracy: indywidualna. 

Pomoce dydaktyczne:   

 

Przebieg zajęcia: 

Drogie Skrzaty, drodzy Rodzice. Przed nami kolejny tydzień czerwca. Już niedługo 

zacznie się lato, a z nim powitamy wakacje. A póki co zapraszam do działania. 

1. Rozmowa kierowana przez rodzica na temat higieny. 

2. Doskonalenie umiejętności mycia rąk. 

3. „Paluszek” -   zaczynamy od zabawy, naśladujcie wszystko to , o czym usłyszycie w 

piosence. 

Tu paluszek, tu paluszek, 

Teraz pokazuje brzuszek. 

Tutaj rączka, 

a tu druga, 

A tu oczko do mnie mruga. 

Tu jest buźka, tu ząbeczki, 

Tu wpadają cukiereczki. 

Tu jest nóżka i tu nóżka, 



Chodź zatańczyć jak kaczuszka. 

4. „Na zielonej łące” – zilustrujcie ruchem wierszyk D. Czyż, który przeczyta Wam Rodzic. 

Na zielone łące, 

Tam, gdzie kicają zające, 

(przyłożenie dłoni do skroni) 

gdzie dwie żaby kum-kumkają, 

(podskoki w miejscu) 

dwa motyle rozmawiają. 

(naśladowanie rozmowy za pomocą dłoni – otwieranie i zamykanie) 

Mówi jeden do drugiego: 

„A wiesz, drogi mój kolego, 

nawet ci się nie chwaliłem, 

gąsienicą wczoraj byłem, 

(pełzanie palcem jednej ręki po drugiej) 

potem w kokon się zawinąłem”, 

(kucnięcie i schowanie głowy) 

a nad ranem wyfrunąłem. 

(wyprostowanie się, podskok z rozwarciem ramion) 

Dziś leżałem na kwiatuszkach, 

(leżenie na brzuchu) 

pozdrawiałem pszczoły, muszki. 

(machanie rękami, jak skrzydełkami) 

Dwa ślimaki już spotkałem, 

i z mrówkami rozmawiałem. 

(wystawienie palców wskazującychi przyłożenie do głowy – jako czułki ślimaka) 

„To wspaniale i bajecznie!” 

Mówi drugi motyl grzecznie. 

(machają rękami, jak skrzydełkami) 

Ja już jestem motyl stary. 

Garbię się, mam okulary. 

(zgarbienie się, zilustrowanie rękami okularów) 

Nie chce mi się ciągle latać, 

(gest machnięcia ręką) 

wolałbym w spokoju chrapać 

(położenie złożonych dłoni pod policzek) 

kwiatki już nie bawią mnie, 

(naśladowanie ziewania) 

gąsienicą zostać chcę. 

(pełzanie palcem jednej dłoni po drugiej) 

 

5. „Letnia piosenka” – teraz uważnie wysłuchajcie wiersza Zofii Beszczyńskiej: 

Po zielonej łące 

skakały zające, 

po zielonej murawie 

przechadzały się pawie, 

przez zielone trawniki 

cwałowały koniki, 

a w zielonym lasku 

po żółciutkim piasku 

przystając co krok 



spacerował – smok. 

Miał złociste oczy 

miał srebrny warkoczyk 

miał czerwony frak 

śpiewał sobie tak: 

po zielonej łące 

skakały zające .... 

Odpowiedzcie na pytania: Kto skakał po zielonej łące?; Kto przechadzał się po zielonej 

murawie – trawie?; Kto cwałował przez zielone trawniki?; Kto spacerował po zielonym 

lasku?; Jak wyglądał smok?; Co robił smok?; Jakiego koloru było dużo w tym 

wierszu? Obejrzyjcie zdjęcia przedstawiające bohaterów wierszyka. 

 

 



 

6. „Raz, dwa, trzy, smok patrzy…” – stańcie po jednej stronie pokoju, zaś Rodzice po 

drugiej – plecami do Was. Idźcie w stronę Rodzica, ale UWAGA, gdy wypowie on 

słowa: Raz, dwa, trzy, smok patrzy! i odwróci się w Waszą stronę , musicie zatrzymać się i 

stanąć w bezruchu. 

7. „Co jest zielone?” – postarajcie się odnaleźć w pokoju wszystko co jest w zielonym 

kolorze. 

 



8. „Bzycząca zabawa” – posłuchajcie piosenki, która już od pierwszych dźwięków zaprasza 

do tańca i ruchu. Możecie zamienić się w zwierzęta z piosenki. Poruszajcie się tak jak one i 

naśladujcie ich odgłosy: 

https://mp2.um.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/05/11.-Bzycząca-zabawa.mp3 

(sł. Monika Majewska, muz. Andrzej Zagajewski) 

I.Na zielonej łące zabawa niebywała, 

stonoga aż wypieków na buzi dostała. 

Z chrabąszczem na trawie wywija piruety, 

biedronka nie chce z żukiem zatańczyć niestety. 

Bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – biedronko moja miła, 

bzyk-bzyk-bzyk, bzyk-bzyk-bzyk – z kim byś zatańczyła? 

II. Na zielonej łące zabawa doskonała, 

biedronka wnet do tańca pająka wybrała, 

lecz biedak się speszył, splątały mu się nóżki, 

przykleił się do sieci i uwolnił muszki. 

Cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – biedronko moja miła, 

cyk-cyk-cyk, cyk-cyk-cyk – z kim będziesz tańczyła? 

III. Na zielonej łące zabawa wyśmienita, 

motylek z żukiem tańczy tango, choć już świta. 

Tańczą osy, bąki, mróweczek nikt nie zliczy, 

biedronka sama w kącie, swoje kropki liczy. 

Psyt-psyt-psyt, psyt-psyt-psyt – biedronko moja miła, 

psyt-psyt-psyt, psyt-psyt-psyt – zabawa się skończyła. 

 

9. „Kolory” – Rodzic rzuca do Was piłkę, wypowiadając nazwę koloru – Waszym zadaniem 

jest złapać piłkę na wszystkie kolory, oprócz koloru zielonego. Ten, kto nie złapie na inny 

kolor, bądź złapie na kolor zielony – oddaje fant i musi go wykupić, np. śpiewając dowolną 

piosenkę. 

10. „Zielone smoki” – po południu poproście Rodziców o wydrukowanie smoka i 

wystemplujcie palcami jego postać, wykorzystując oczywiście zieloną farbę. 

https://mp2.um.pulawy.pl/wp-content/uploads/2020/05/11.-Bzycz%C4%85ca-zabawa.mp3


 

11. „Zaprowadź smoka” – przyglądnijcie się obrazkom i uzupełnijcie puste okienka w 

każdym rzędzie poprzez doprowadzenie do nich właściwych smoków znajdujących się na 

dole strony. Miłej zabawy!!! 



 

 

Życzymy przyjemnej nauki i zabawy: 

Pani Małgosia i pani Ela. 

 


