
1. Dzisiaj zaczniemy od wspomnień.  
„Wspominamy” – zabawa słownikowa. Porozmawiajcie z rodzicami  
o chwilach spędzonych w przedszkolu i spróbujcie dokończyć zdania 
W przedszkolu lubiłem, gdy…; 
W przedszkolu nie lubiłem, gdy…;  
W przedszkolu czułem się…  
Będę tęsknił/tęskniła za…… 

 

2. „Tato, czy już lato? – słuchanie wiersza Barbary Szelągowskiej.  

Tato, czy już lato?  
Barbara Szelągowska  

Powiedz, proszę! Powiedz tato,  
po czym można poznać lato?  
Skąd na przykład wiadomo, że już się zaczyna?  
Po prostu:  
Po słodkich malinach;  
Po bitej śmietanie z truskawkami;  
Po kompocie z wiśniami;  
Po życie, które na polach dojrzewa;  
Po letnich ulewach;  
Po słowiku, co wieczorami śpiewa;  
Po boćkach uczących się latać;  
Po ogródkach tonących w kwiatach;  
Po świerszczach koncertujących na łące;  
Po wygrzewającej się na mleczu biedronce;  
Po zapachu skoszonej trawy i róż;  
 

Pytania do wiersza:  
 
Jak myślicie, kto zadawał pytania tacie?  
Po czym można poznać lato?  
Jaką teraz mamy porę roku?  
 

3. „Praca w Cz 80–81” – rozwiązywanie krzyżówek.  
 

4. „Lato jest…” – zabawa słownikowa połączona z ćwiczeniem w 
czytaniu. Rodzic  przygotowuje napisy: Lato jest… .; Lato lubi… 
.; My lubimy lato za… .; Lato to fajna pora roku. Dziecko 
odczytuje i kolejno dopowiada zakończenie zdań – wszystkie 
odpowiedzi są dobre.  

5. A teraz krótka powtórka o figurach geometrycznych 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 
 

Co możemy ułożyć z figur?  
https://www.youtube.com/watch?v=qvfpO6sdKhY 

 



A teraz wykonajcie prace w PiL– odczytywanie zdań, przeliczanie figur – 
rozwijanie percepcji wzrokowej.  

 
 

�� „Wycieczka do szkoły”.  Niestety w tym roku szkolnym nie 
możemy, z racji panującej sytuacji w kraju, pójść zwiedzić i 
zapoznać się ze SzkołąPodstawową. Dlatego tez przeniesiemy się 
tam wirtualnieZachęcam do obejrzenia filmu promocyjnego Szkoły 
Podstawowej nr 1 w której niektórzy z Was zaczną niebawem lekcje  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ksow67YvXu4 
 

7. Sprawne ręce, sprawne nogi– zabawa usprawniająca mięśnie stóp. 
Do tej zabawy dzieci powinny zdjąć skarpety Siadamyna podłodze,  
bierzemy  2 kartki i ołówek. W rytmie dowolnej, spokojnej muzyki 
rysujemy linie i kształty – najpierw ręką, a potem spróbujcie nogą 
(trzymając ołówek palcami stopy).  
 

8. Pokoloruj obrazek  
 



 


