
Temat: Lato 
Witajcie kochane dzieciaki jak może 
wiecie wkrótce rozpoczyna się kolejna 
pora roku LATO. Porozmawiamy dziś o 
letniej pogodzie. 
 
 
 
 

Na początek pobawimy się w w letnią pogodę. 

„Słońce i deszcz” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Maszerujcie po podłodze. Na hasło: 

Słońce prostujecie się i wystawiacie twarze do słońca, unosicie ręce; na hasło: Deszcz kucacie, zasłaniacie 

głowę rękoma. 

 

 Proszę przygotować dziecku koła w kolorach: żółtym, czerwonym, zielonym, niebieskim 

„Kolory” – zabawa ruchowa, rozłóżcie przygotowane kolorowe koła na podłodze, gdy usłyszycie wymienionkolor 

podbiegacie do niego. Bierzecie koło w rączkę i próbujecie wymienić nazwę koloru, anastępnie kilka rzeczy w tym 

kolorze. 

 

„Ziarenko” – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, wzrost rośliny. Spróbujcie się zamienić w tak malutkie ziarenka. 

Dzieci zwijają się w kłębuszki, starają się zwinąć jak najciaśniej.  

 

Posłuchajcie historii o ziarenku. 

. 

Pewnego wiosennego dnia Ziarenko poczuło, że wokół niego robi się coraz cieplej. Nie wiedziało, 

skąd to uczucie, ale było ono bardzo miłe. Kolejnego dnia Ziarenko poczuło, że coś je 

obmywa, a ziemia wokół jest coraz cieplejsza. Zapragnęło więcej i więcej obmywania i ciepła, 

zaczęło poszukiwać. Wysunęło jedną rękę, a tam brrrrrr zimno, wysunęło drugą rękę w przeciwnym 

kierunku. 

– Ojej, ciepło, tak bardzo chce mi się pić, dużo pić, jeszcze i jeszcze – Ziarenko wyciągało rękę 

do ciepła i wody, aż nagle… stało się wokół bardzo jasno. Ziarenko zapłakało. 

– Co się stało? Nic nie widzę! 

– Przyzwyczaisz się do mego światła – pogłaskało je Słonko swym promykiem. 

– Pomożemy ci – szepnął szumiący, ciepły Deszczyk. 

 

 

 

 

 

 



A teraz mam dla was zadanie  

ZAŁOŻYMY HODOWLĘ FASOLI 

 

Przygotujcie słoik, gazę, gumkę recepturkę i ziarno fasoli. Słoik napełnijcie wodą nałóżcie na niego gazę i 

umocujcie gumką. Połóżcie na gazie ziare4nko fasoli. Ziarenko musi dotykać wody ale nie powinno być 

całkowicie zanurzone. Obserwujcie codziennie jak wasza fasolka będzie rosła. Musicie być cierpliwi ponieważ 

wzrost fasoli potrwa kilkanaście dni. 

 

 

 

 

Powodzenia 
 

 

 


