
 

 

 

 

Zadania dla dzieci z grupy KOTKI-PSOTKI i 

SŁONECZKA 

Termin realizacji: 22.06-30.06.2020r. 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22.06.2020r. ( poniedziałek) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 

 

1. „ Cztery pory roku”- zabawa dydaktyczna.  

• Obejrzy obrazki przedstawiające cztery pory roku. Opowiedz o każdej z nich. 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf 

• Teraz dopasuj odpowiedni symbol obrazka do danej pory roku 
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-

ETYKIETY.pdf 

2. „ Jaką mamy porę roku?”- rebus fonetyczny. 

• Mówimy poszczególne słowa, zwracamy uwagę na zapamiętanie 

odpowiedniej litery. 

lalka (l) 3 
róża (a) 4 
łopata (t) 5 
wagon (o) 4 
6-latki dzielą nazwy na głoski i wyodrębniają głoski wskazane liczbami 
5-latki łączą głoski wypowiedziane podają całą nazwę nowej pory roku 
Rozwiązanie :LATO 

3. „ Czy lato słychać?- słuchanie utworu Vivaldiego „ Lato” 

•  https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE – swobodne wypowiedzi 

dziecka 

4. Wiersz- masażyk Bożeny Formy pt. „Malujemy lato”. Dzieci palcami i dłońmi 
obrazują go na plecach rodzica lub rodzeństwa. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-ETYKIETY.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2017/08/PLANSZE-PORY-ROKU-2-ETYKIETY.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hGV-MRdcQOE


Świeci słońce,     wykonują rozwartymi dłońmi ruchy koliste na środku pleców, 
pada deszcz:     dotykają opuszkami palców różnych miejsc na plecach, 
kapu, kap, kapu, kap.    zaciśniętymi piąstkami delikatnie uderzają w różnych 
miejscach, 
A my z latem wyruszamy  energicznie przesuwają rozwarte dłonie z lewej 
strony 
do prawej, 
zwiedzić świat, zwiedzić świat.   poklepują rozwartymi dłońmi plecy 
w różnych      miejscach, 
Policzymy drzewa w lesie   dotykają pleców kolejno wszystkimi palcami lewej 
dłoni i prawej dłoni równocześnie, 
i kwiaty na łące,    rysują kontury kwiatów, powitamy tańcem księżyc   masują 
plecy rozwartymi dłońmi, 
i kochane słońce.    wykonują szybki, okrężny masaż całą dłonią, 

      Pobiegniemy wąską dróżką,   stukają, na przemian, opuszkami palców, 
górskimi szlakami, rysują dwie linie równoległe (ścieżkę) palcami 
wskazującymi, 
do kąpieli w słonym morzu   całą dłonią rysują fale, 
wszystkich zapraszamy.   delikatnie szczypią. 

 

 

23.06.2020r. ( wtorek) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje”. 

 

 

1. „ Smaki lata”- zabawa matematyczna. 

• Opowiadanie o wyjściu Wojtka do lodziarni 

plansza lodziarni; obrazki ze śmietaną ,truskawką, czekoladą; sylwety lodów w 

kolorach: kremowy, czerwony, brązowy; znaki „+”, „=”. 

 

https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-NkQtVTlzTk9XVEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-RUQ2ZmpmOE16Q2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-RUQ2ZmpmOE16Q2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By9Caba9t7n-ZzZZbFpieHRxZWM/view?usp=sharing


 
 

 

 Mama zabrała Wojtusia do lodziarni. Byli oni pierwszymi klientami. Wojtek 
wziął sobie 4  lody czekoladowe, po czym dokupił jeszcze 2  lody truskawkowe 
Ile lodów razem kupił Wojtek? Mama postanowiła kupić 2  lody truskawkowe i 
jeszcze 2lody waniliowe 
Ile lodów kupiła mama? 
Po chwili, do lodziarni weszła dwójka klientów. Starszy Pan klient,  poprosił 
sprzedawczynię o 3 lody o smaku czekoladowym, po czym dokupił jeszcze 3 
lody o smaku  truskawkowym. Ile lodów w sumie kupił starszy Pan?  Za 
starszym Panem, w kolejce stała dziewczynka. Ona postanowiła wziąć 2 lody 
waniliowe i jeszcze 2 lody  czekoladowe. Ile lodów razem kupiła dziewczynka? 
 
 
Rodzic opowiada krótką historyjkę dotyczącą Wojtka, którego mama zabrała 
do lodziarni. Tam klienci po kolei kupowali daną liczbę lodów w określonych 
smakach. Zadaniem dzieci jest uzupełnić działanie na dodawanie i ustalić 
wynik dodawania ( sumę kupionych lodów) i określić go za pomocą 
kartoników z liczbami/ kropkami. 
 
 

2. Karta pracy- „ Gdzie jest lód?” 

Potrzebne: nożyczki, klej 



 
 

•  Dzieci wycinają kolejno obrazki lodów i pod dyktando rodzica naklejają je w 

odpowiednich miejscach przy obrazku budki z lodami. 

Zachęcamy Was Drodzy Rodzice do przygotowania ze swoimi pociechami lodów 
bananowych! 

Przekrójcie owoce na pół, nabijcie na patyk od lodów, zamoczcie w jogurcie greckim i w 
różnych 

posypkach według własnych upodobać. Na koniec włóżcie do zamrażalnika!  Życzymy 
smacznego! 



 

3. Słuchanie piosenki – „  Lody poziomkowe” 
https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8 

Dzisiaj DZIEŃ OJCA- Kochane dzieci nie zapomnijcie złożyć życzeń Waszym tatusiom!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w8mPTZXGbe8


 

 

 

24.06.2020r. ( środa) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 

 

 

1. Zjawisko pogodowe „ Burza”. 

 



 



 

Aby zimą nie zmarznąć, zakładamy ciepłe ubrania, m.in. grube, wełniane swetry. Podczas 
zdejmowania takiego swetra słyszymy trzaski, jeśli jest ciemno - widzimy iskry, a nasze 
włosy zaczynają odstawać na wszystkie strony. Czy te iskry mają coś wspólnego 
z błyskawicami, które obserwujemy podczas burzy? 
Już wiesz 

• że zwiastunem nadchodzącej burzy jest rozległa chmura burzowa; 
• że niektóre przedmioty mogą porażać prądem, mimo że nie są podłączone do źródła prądu; 
• że świeżo wyprana i wysuszona wełna elektryzuje się. 

  
Jak naelektryzować przedmioty, skąd się biorą iskry na naszych ubraniach. Przypominają one 
iskry elektryczne. Poszukajmy więc odpowiedzi na pytania: 

• Czy iskry na ubraniu mają coś wspólnego z elektrycznością? 
• W jaki sposób powstają? 
• Czy mają one związek z piorunami? 

•  
Kiedy szybko szczotkujemy suche, świeżo umyte włosy, często mamy problemy z ich 
opanowaniem - podnoszą się do góry jak pióropusz. Gdy ich dotkniemy, czujemy 
lekkie kopnięcie prądu. To dowód na to, że są naelektryzowane 

•   
• W jaki sposób można naelektryzować przedmioty? 

Włosy naelektryzowały się, gdy zostały potarte grzebieniem lub szczotką. Podobnie, 
gdy szybko zdejmujemy sweter, słyszymy trzaski, a jeśli jest ciemno, możemy 
zauważyć przeskakujące iskry. Zjawiska te ogólnie nazywamy elektryzowaniem ciał. 
Przeprowadźmy prosty eksperyment. Możemy użyć do niego kawałka prawdziwego 
bursztynu, a jeśli go nie posiadamy, wystarczy zwykła plastikowa linijka. 

Doświadczenie 
Sprawdzenie, czy pocieranie ma wpływ na elektryzowanie ciał. 



Co będzie potrzebne 

• bursztyn lub linijka, 
• kartka papieru, 
• kawałek bawełnianej tkaniny. 

Instrukcja 
1.      Podrzyj papier na drobne kawałeczki. 
2.      Zbliż bursztyn lub linijkę do kawałków papieru. Co widzisz?. 
3.      Pocieraj energicznie przez kilkadziesiąt sekund bursztyn lub linijkę kawałkiem 
bawełnianej tkaniny. 
4.      Zbliż bursztyn lub linijkę do kawałeczków podartej kartki papieru. 
Podsumowanie 
Początkowo nie widać żadnej reakcji. Jeśli jednak bursztyn lub linijka zostały odpowiednio 
energicznie potarte, to zaczną one przyciągać kawałki papieru. 
 

Jak powstaje piorun? 
Piorun uderza, gdy w chmurze zachodzi zjawisko naelektryzowania. Sprzyjające temu 
warunki panują wyłącznie w chmurach burzowych. Gorące powietrze unosi się, jednocześnie 
niosąc ze sobą cząsteczki wody na duże wysokości, gdzie dochodzi do powstania kropel wody 
i kryształków lodu. Zbierają one ładunki elektryczne znajdujące się w powietrzu i pyle. 
W końcu ilość wytworzonych ładunków jest tak duża, że następuje potężne wyładowanie 
elektryczne. Jest to właśnie piorun. 
Jak zachować się podczas burzy? 
Pioruny, a dokładniej wyładowanie atmosferyczne, to niezwykle widowiskowe zjawisko, ale 
bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Wyładowanie atmosferyczne jest bardzo potężne - to prąd 
powstający przy napięciu nawet kilkuset milionów woltów! Jak więc należy się zachować, by 
uniknąć porażenia przez piorun? 
Piorun niesie w sobie ogromną energię. Jego uderzenie może uszkodzić domy i urządzenia 
elektryczne, wywołać pożary. Niesie ze sobą znaczny ładunek elektryczny, dlatego też jest 
bardzo niebezpieczny dla człowieka. Jak uniknąć uderzenia pioruna? Trzeba pamiętać, że 
piorun przemieszcza się po najkrótszej drodze łączącej chmurę z ziemią, by jak najszybciej 
doprowadzić do wyładowania. Działające urządzenia elektryczne lub duże metalowe 
konstrukcje mogą przyciągać pioruny, gdyż są dobrymi przewodnikami prądu. Na szczęście 
odgłosy piorunów słychać z daleka, więc jest czas, aby się przygotować. 
W celu ochrony przez burzą na budynkach montuje się piorunochrony - wystające ponad 
dach metalowe pręty z linkami łączącymi je z ziemią. Pręt piorunochronu jest najwyższym 
spiczastym elementem, dlatego piorun uderza właśnie w niego 
Ciekawostka 
Dlaczego najpierw widzimy piorun, a potem słyszymy grzmot? Dzieje się tak, ponieważ 
światło powstałe podczas wyładowania elektrycznego przemieszcza się z dużo większą 
prędkością niż dźwięk, który towarzyszy temu wyładowaniu. 
https://www.youtube.com/watch?v=UtQZ86EtP2Q 
https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM 
 

2. Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce 
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UtQZ86EtP2Q
https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


 

 

25.06.2020r. ( czwartek) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje”. 

 

 

 

1. „ Za co lubimy lato?” słuchanie wiersza E. Bełczewskiej 

Za co lubimy lato? 

Za słońce, co jasno świeci, 

Za bawiące się na podwórku dzieci, 

Za leśne poziomki, maliny, jagody, 

Za spacery z rodzicami do parku, na lody, 

Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 

Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

Za co jeszcze lubimy lato? 

Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 

Za żabki kumkające koncerty wieczorne, 

Za kolorową tęczę, co cudnie się mieni, 

Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 

I lato za to lubimy….. 

Że jeszcze daleko do zimy. 

• Omówienie treści z rodzicem, swobodne wypowiedzi dziecka za co lubi lato. 

2. Karty pracy: 



 





 
3. „Lody”-  smakowita praca plastyczna. 

Potrzebne będą: 

- płatki kosmetyczne, 

- farby, 

- woda, 

- pipetki, 

- kolorowy papier techniczny, 

- brązowa pianka, 

- nożyczki, 

- brokat oraz kamyki i inne ozdoby do dekoracji 

Przygotowanie naszych lodów to wieloetapowa praca. Najpierw trzeba zabarwić 

waciki, które będą naszymi kulkami lodów. Wystarczy odrobinę farby rozcieńczyć 



wodą, a następnie taką miksturą polewać waciki. Zabawa w wylewanie kolorowej 

wody pipetką bardzo spodobała się mojemu synkowi. Tak przygotowane waciki 

trzeba wysuszyć. Najlepiej jest to zrobić na słońcu, wystarczy wystawić na balkon na 

2/3 godziny  i gotowe. W międzyczasie można przygotować pozostałe elementy. Z 

pianki wycinamy rożki (wafelki) i naklejamy na kolorowe kartki. Potem nakładamy już 

tylko lody i dekorujemy według smaku :) 











 
 

 

 

 

 

26.06.2020r. ( piątek) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 

 

1. Film edukacyjny dla dzieci- „ Lato” 
https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

2. Zagadki słowne o lecie. 

 

Kolorowe, pachnące, 

w ogrodzie czy na łące, 

chętnie je zbieramy 

na bukiet dla mamy. (kwiaty) 

 

Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, 

kwitnie dzwonkami, 

chociaż nie zadzwoni. (konwalia) 

 

Wszyscy o niej mówią, 

że kwiatów królowa. 

Bywa czerwona, biała i różowa. (róża) 

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


 

Na zielonej łące kwitnie ich tysiące. 

W swej nazwie sto mają, 

jak się nazywają? (stokrotka) 

 

Szczęście przynosi, gdy ma cztery 

listki, jaka to roślina? To jest… (koniczyna) 

 

3. Lato- ćwiczymy spostrzegawczość. 

• Naciśnij start, kliknij w przedmiot ukryty na obrazku 

 https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae 

 

4. Zabawa oddechowa „Latające motylki, pszczółki, żuczki, biedronki”. 

Wykonaj wraz z dzieckiem papierowe motylki, który każdy ozdobi według     uznania. Potem 
próbujcie pomóc motylkom poderwać się do lotu. Dmuchaj z całej siły i sprawdź, który 
motylek poleci najwyżej. Mogą to być również pszczółki, biedronki lub żuczki. 

 
29.06.2020r. ( poniedziałek) 
Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 
 

1. Bezpieczeństwo podczas wakacji to ważna sprawa. Posłuchajcie wiersza, dzięki któremu 
utrwalicie zasady przestrzegania bezpieczeństwa podczas wakacji. 

 

„ Bezpieczne wakacje”- A. Bober 

Gdy na wakacjach z rodzicami wypoczywasz, 
Dużo niezwykłych przygód przeżywasz. 

Nie zapomnij jednak o rzeczy ważnej, 
By bezpieczeństwo zachować w sytuacji każdej. 

Przez ulicę przechodź tylko na pasach zebry, 
Na zielonym świetle i rozglądając się bez przerwy. 

Wychodząc na słońce, nakrycie głowy zakładaj, 
A na całe ciało krem przeciwsłoneczny nakładaj. 

Podczas kąpieli, bądź zawsze pod okiem dorosłego, 
By żaden wypadek nie zdarzył Ci się kolego. 

Podczas burzy, nie wybieraj się w góry, 
A także gdy za oknem, krajobraz jest szaro- bury. 

https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae


W pobliżu ulicy się nie baw nigdy, 
By samochód, autobus czy tramwaj nie zrobiły Ci krzywdy. 

Będąc w lesie, śmieci nie wyrzucaj, 
Nie rozpalaj ogniska i ciszy nie zakłócaj. 

Nie przyjmuj też nic od nieznajomego, 
Bo przydarzyć może Ci się coś bardzo niedobrego. 

O numerach alarmowych nie zapominaj, 
Niech je wraz z Tobą powtórzy cała rodzina. 

997- to telefon na policje, 
tam niepokojące sytuacje możesz zgłosić wszystkie. 

998- wykręcasz, gdy pożar zauważysz, 
bo wtedy dodzwonisz się do pożarnej straży. 

999- to numer na pogotowie, 
dzwoniąc tam możesz innym i sobie uratować zdrowie. 

Gdybyś jednak, tych wszystkich numerów nie umiał zapamiętać, 
Wystarczy o jednym ogólnym numerze pamiętać. 

112- tam możesz wszystko zgłosić 
i o każdy rodzaj pomocy poprosić. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Słuchanie i nauka piosenki  „ Bezpieczne wakacje” 
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM


 

30.0.2020r. (wtorek) 

Tematyka: „ Lato, bezpieczne wakacje” 

 

1. Propozycje filmików edukacyjnych do obejrzenia na temat bezpieczeństwa podczas 

wakacji. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4 

 

2. Praca plastyczna „ Słoneczna plaża” 

Marzy Wam się słoneczna, piaszczysta plaża, z palmami i krystalicznie czystą 

wodą? Przelejcie te marzenie na … talerz, taki papierowy. Użyjcie plasteliny, 

piasku, kolorowego papieru i co jeszcze macie pod ręką.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=Y0sBekIWkL4


 

3. Dla chętnych KOTKÓW-PSOTKÓW i SŁONECZNEK wakacyjne karty pracy do 

pobrania 

WAKACYJNE-KARTY-

PRACY-zestaw-1.pdf  

WAKACYJNE-KARTY-

PRACY-zestaw-2.pdf  

wakacyjne-memory-o

brazkowe-morze.pdf
 

Kochane dzieci życzymy Wam słonecznych, udanych i bezpiecznych 

wakacji 

Pani Marta     Pani Marysia     Pani Danka     Pani Ania

 



 

 



 


