
Propozycje zajęć dla dzieci z gr. I – IV 
od 22 do 26 czerwca 2020r. 

 
Drodzy Rodzice i kochane dzieci. 
W tym tygodniu kontynuujemy tematykę wakacyjną. Będziemy bawić się kolorami lata i ich odcieniami.              
Będziemy przypominać dzieciom o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Proszę wybrać dzieciom te            
propozycje, które adekwatne do wieku Waszego dziecka. Życzę miłej zabawy. 
 
                                                                                                                 Pozdrawiam 
                                                                                                                     Anna K. 
 
22. 06. 2020r. - Poniedziałek. „Żółty” (żółty jak słońce) 
 
1. Posłuchajcie na dzień dobry piosenki pt. „Słoneczko późno dzisiaj wstało”. Piosenkę z krótkim filmem 
znajdziecie na stronie: 
                                            https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0 
 
2. Na początek wesoła zabawa, „Pięta, kciuk i klaszczemy” – ćwiczymy koordynację słuchowo – ruchową. 
 
                                            https://www.youtube.com/watch?v=QzTW1po-jPc  

3. „Co ma żółty kolor?” - rozwiążcie zagadki Tomasza Jabłońskiego: 

        -           „Cóż to jest za gwiazda, co na żółto świeci, 
                      Daje światło, ciepło, radują się dzieci.”     (słońce) 

  
       -           „Cóż to za roślinka – jak małe słoneczko, 

        Żółte płatki wokół, na łodyżce mieszka, 
        Jak jest jeszcze mała, to ją podlewamy, 
        A jak już dojrzeje – nasionka  zjadamy.     (słonecznik) 

Kochani, co jeszcze kojarzy się Wam z kolorem żółtym? 
A czy wiecie, co to jest horyzont? - Najprościej mówiąc jest to miejsce (linia), w którym niebo styka się z 
ziemią. To właśnie na horyzoncie wschodzi i zachodzi Słońce. 
 
Może potraficie odpowiedzieć na pytania : (starsze dzieci) 

(1)  Czy Słońce rzeczywiście jest żółte? 
(2) Jaki kolor ma Słońce, gdy pojawia się na horyzoncie? 
(3) Jaki kolor ma Słońce, gdy jest wysoko na niebie? 
(4) Jaki kolor ma Słońce, gdy chowa się za horyzont? 
(5) Jaką rolę pełni Słońce? 

Wiecie, że mówimy iż Słońce – to życie? A z czym Wam się kojarzy Słońce? (upał, żar, życie, ciepło, lato, 
wakacje, gorąca kula, opalanie się). 
Czy widzieliście wschód lub zachód Słońca? W wakacje będzie okazja. Polecam – coś pięknego! 
 
4. Posłuchajcie wiersza pt. „Barwa żółta” autor: A. Natorff 

Kolor od Słońca otrzymała, 
w obozach latem zaszumiała, 
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A rzekami nad brzegami przepłynęła kaczeńcami. 
W zieleń łubin powplatała,  
w słoneczniku zamieszkała, 

Księżycowym bywa blaskiem, 
w piaskownicy żółtym piaskiem. 

I kanarek rozśpiewany,  
w żółte piórka jest ubrany 

 
5. Zabawa ruchowa do melodii piosenki pt. „Piosenka na kolorowe lato”. Otwórzcie stronę:  
                                           https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 
Dziecko przy melodii piosenki porusza się naśladując motyle (biegnie powoli z rozłożonymi na bok rękami 
– machając nimi), żabki (robią przysiad podparty, przesuwając się do przodu żabimi skokami), biedronki 
(przyjmują pozycję kuczną). Między wypowiadanymi przez rodzica hasłami – klaszczą w ręce w rytmie 
muzyki. 
 
6. Posłuchajcie piosenki pt. „Piosenka na kolorowe lato” (słowa: Agnieszka Galica, muzyka: Tadeusz 
Pabisiak). Piosenka ta będzie towarzyszyła nam przez cały tydzień. Piosenkę znajdziecie na stronie: 
 
                                          https://www.youtube.com/watch?v=pAC_6kSMMvo 
Poniżej macie tekst piosenki. Proszę , uczcie się jej codziennie po jednej zwrotce: 
                                                                Piosenka na kolorowe lato 

1.Przyszło do nas lato, kolorowe lato. 
Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Będziemy po łące biegać na bosaka. 
Razem z żabką zieloną przez kałuże skakać. 

 
Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Że będziemy się bawili całe lato. 
 

2.Przyszło do nas lato, pełne słońca blasku. 
Wybuduję gdzieś nad rzeką zamek z piasku. 

Będziemy motyle gonili po łąkach. 
Policzymy, ile kropek ma biedronka. 

 
Ref.: Hej maluchy, hej dzieciaki, co wy na to? 

Że będziemy się bawili całe lato.  
 
Odpowiedzcie na pytania (te starsze dzieci): 

(1) O czym jest mowa w piosence? 
(2) O jakiej porze roku mówi piosenka? 
(3) Jakie zwierzęta są wymienione w piosence? 
(4) Co, według słów piosenki, dzieci będą robiły latem? 

 
7. A dla tych młodszych dzieci – bajka pt. „Kubuś – Słońce”, 
  
                                         https://www.youtube.com/watch?v=bjOs87SkX2I 
 
8. „Zabawa z lusterkiem” – zabawa badawcza. 
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Dziecko porusza lusterkiem, kierując je w stronę Słońca. Obserwuje, jak promienie słoneczne odbijają się 
od powierzchni lusterka i powstają tzw. „zajączki”. 
 
9. Praca plastyczna – narysujcie i pomalujcie piękne Słońce (kredki, farbki, kolorowy papier). Czy 
słoneczko jest wesołe? 
 
10. Poszukajcie w otoczeniu przedmiotów w żółtym kolorze i nazwijcie je (ubrania, owoce, zabawki, itp.). 
 
11. Na zakończenie dnia obejrzyjcie (a raczej posłuchajcie „Bajki o słońcu” (z cyklu – czytanie przed snem). 
 
                                          https://www.youtube.com/watch?v=b06ksov8AJE 
 
                                                                              Pamiętajcie także o ruchu i zabawach na powietrzu. 
                                                                                                              Miłego dnia. 
                                                                                                                Pani Ania 
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