
ZESTAW AKTYWNOŚCI NA TYDZIEŃ – 5,6 l 

do realizacji przez dziecko przy udziale rodziny 

 

Temat kompleksowy:  SZUKAMY LATA NA ŁĄCE, W LESIE, NA DRZEWACH I W KWIATACH   

Termin realizacji: 8.06.2020r. do 12.06.2020r. 

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK 8.06.2020r. 

Obszar podstawy 

programowej 
Zadanie/aktywność 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

1. Fizyczny 

 

1. Podczas czynności higienicznych – nadzorowanie etapów 

mycia rąk– podciągnięcie rękawów, odkręcenie wody, 

zmoczenie rąk, namydlenie i mycie, spłukanie, zakręcenie 

kranu, wytarcie rąk 

 

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Do wody, na 

brzeg”. Dziecko stoi  przodem do rodzica. Na hasło „do 

wody” daje krok do przodu, na hasło „na brzeg” wraca na 

swoje miejsca.  Rodzic celowo myli hasła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Emocjonalny 

 

W dowolnym momencie - określenie emocji przez dziecko 

 (i pozostałych członków rodziny) – wybór  symbolu - 

słoneczka, chmurki, burzy  

 

 

3. Społeczny 

1. Ustalenie dyżurów w rodzinie  np. kto wynosi śmieci, kto 

nakrywa do stołu – dziecku przydzielamy zadanie raz na 

tydzień. 

 

2. Używanie zwrotów  grzecznościowych. 

 

 

1. Poznawczy 

1. Jakie jest lato?- rozmowa na temat letniego krajobrazu. 

Nazywanie kolorów lata, smaków i zapachów  kojarzących 

się z porą roku. 

2. „Lato na obrazku”-wykonanie pracy plastycznej farbami. 

Dzieci mogą np. tworzyć obrazki ze stemplowanych dłoni, 

dorysowując im poszczególne elementy, np. z odciśniętej 

dłoni w kolorze zielonym mogą zrobić łodyżki i listki, a 

kwiatki samodzielnie domalować. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dzień tygodnia WTOREK  9.06.2020r. 
Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny 

 

1. Podczas czynności higienicznych – nadzorowanie 

etapów mycia rąk  

2. Zabawa orientacyjno-porządkowa: „Do wody, na 

brzeg”. Dziecko stoi  przodem do rodzica. Na hasło 

„do wody” daje  krok do przodu, na hasło „na 

brzeg” wraca na swoje miejsca.  Rodzic celowo 

myli hasła. 

 



II. Emocjonalny 

W dowolnym momencie - określenie emocji przez 

dziecko(i pozostałych członków rodziny) – wybór  

symbolu - słoneczka, chmurki, burzy. 

  

 

III. Społeczny 

1. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w różnych 

sytuacjach w ciągu dnia 

2. Pełnienie dyżuru wg ustaleń 

 

 

IV. Poznawczy 

1. Segregowanie śmieci – rozmowa na temat korzyści 

wynikających z segregowania śmieci. Segregowanie -

działania praktyczne. Nauka prawidłowego 

segregowania. 

 

2. Przyjaciel przyrody- giełda pomysłów. Jak należy 

postępować aby być przyjacielem przyrody i chronić 

ją? 

 

3.  Zwierzęta leśne – swobodne wypowiedzi dzieci na 

temat leśnych zwierząt. Podział wyrazów na sylaby: 

jeleń, lis, wilk, dzik, sowa, sarna, dzięcioł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień tygodnia ŚRODA   10.06.2020r. 
Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny 

 

1. Podczas czynności higienicznych – nadzorowanie 

etapów mycia rąk.  

 

2. Mały-duży”- zabawa ruchowa. 

Dziecko stoi, na słowo „mały”, przykuca , a na słowo 

„duży” wyciąga ręce do góry. 

Mały Jasiek – duży tata 

Mały lasek – duży las 

Mały kotek – duży kot 

Mały piesek – duży pies 

Mały miś – duży niedźwiedź. 

Mała piżamka – duża piżama 

Mała Zosia – duża mama 

Mały kotek – duży kot 

Mała psota – dużo psot! 

 

2. Emocjonalny 

 

W dowolnym momencie - określenie emocji przez 

dziecko (i pozostałych członków rodziny) – wybór  

symbolu - słoneczka, chmurki, burzy.  

 

 

3. Społeczny 

1. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w różnych 

sytuacjach w ciągu dnia. 

2. Pełnienie dyżuru wg ustaleń. 

 

 

4. Poznawczy 

1. Rozwiazywanie zagadek związanych z latem. 

 

2. Tato już lato-nauka piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8 

Załącznik 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6fh_Ioz9Gn8


 

Dzień tygodnia PIĄTEK    12.06.2020r. 
Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny 

1. Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk. 

2. Taniec na polanie – zabawa ruchowa przy 

muzyce. Muzyka jest zaproszeniem do 

spokojnego tańca. Dziecko tańczy: najpierw 

porusza tylko nogą, potem do tańca dołącza 

ręce, tułów, ramiona, głowę – na koniec tańczy 

całe ciało. 

 

II. Emocjonalny 

 

W dowolnym momencie - określenie emocji przez 

dziecko (i pozostałych członków rodziny) – wybór  

symbolu - słoneczka, chmurki, burzy.  

 

 

III. Społeczny 

1. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w 

różnych sytuacjach w ciągu dnia. 

 

2. Pełnienie dyżuru wg ustaleń, ocena wykonania 

obowiązków w tygodniu. 

 

 

IV. Poznawczy 

1. Letnie zagadki matematyczne – rozwiązywanie 

działań matematycznych. 

 Z pomocą np. palców, klamerek lub klocków 

rozwiążcie zagadki matematyczne. 

 

Wysoko na niebie fruwały 3 skowronki. Razem ze 

skowronkami wesoło śpiewały 4 słowiki. Ile 

ptaszków śpiewało razem ? 

 

Nad łąką zaroiło się od barwnych motylków. 5 

motyli fruwało nad wodą, a 3 przysiadły na 

kwiatach. Ile razem motyli cieszyło się z lata? 

 

Na łące zakwitło 5 białych i 5 różowych stokrotek. 

Ile kwiatów zakwitło? 

 

Na łąkę przyleciały 3 bociany, a potem jeszcze 4. Ile 

bocianów przyleciało na  łąkę? 

 

2. Tęcza – praca plastyczna.  

Malowanie farbami tęczy na kartce formatu A4. 

Następnie doklejamy z waty chmurki i przyklejamy 

je na papier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki: 

  

Prawidłowy chwyt  - trzymanie kredek, itp. 

 

ZAŁĄCZNIK 1 

W kubeczku czy na patyku 

wszyscy je lubimy. 

Miło latem na języku, 

poczuć małą porcję zimy. (LODY) 

 

Świecę mocno dzionek cały, 

żeby wszystkim ciepło dać, 

by zobaczyć jak przychodzę, 

trzeba bardzo wcześnie wstać. (SŁOŃCE) 

 

Mały, lekki, kolorowy, 

latem zawsze modny, 

dobry do hasania w wodzie, 

na plażę wygodny. (Strój kąpielowy) 

 

Może być niebieskie, szare lub zielone. 

Bywa spokojne lub bardzo wzburzone. 

Kiedy jego brzegiem ludzie spacerują, 

jego małe fale stopy ich całują. (morze) 

 
 

Gdy do ucha ją przyłożę, 

morza szum powróci do mnie. 

W tej skorupce, małe morze, 

lato może nam przypomnieć. (muszelka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


