
TYDZIEŃ XIV.  18 czerwiec 2020 r. (czwartek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się 

imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź 

wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

i odpuść nam nasze winy, jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź 

nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 

Amen.”  

         Jezu, cichy i pokornego serca. 

       Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „LETNIA POGODA” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną współpracę. 

1. „Taniec kolorów” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Ktoś z dorosłych włącza muzykę i wypowiada nazwę koloru np.: żółty.  

Wtedy dziecko rozgląda się po pokoju, szuka przedmiotu koloru żółtego, bierze 

go do ręki i tańczy według własnego pomysłu, w rytm muzyki. Po dłuższej chwili 

osoba dorosła zmienia kolor, mówiąc np.: czerwony itd. 

2. „Malowanie” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko wciela się w rolę malarza.  Jeśli w domu są instrumenty muzyczne to 

przydałyby się trzy różne. Przy dźwiękach pierwszego dziecko wspina się na 

palce i pokazuje gestami, że maluje sufit. Gdy słyszy drugi, staje na całych 

stopach i udaje, że maluje ścianę. Przy trzecim kuca i odgrywa rolę, że maluje 

podłogę. Po zakończonej zabawie osoba dorosła w domu daje wyraźny sygnał  

o wyjściu z roli.  

3. „Malarz” – zabawa z elementami biegu.  

Dziecko jest malarzem, a pozostałe osoby w domu to farby. Gdy gra muzyka, 

„farby” biegają swobodnie po pokoju. Gdy muzyka ucichnie, malarz próbuje 

złapać którąś z nich. Złapana osoba staje się malarzem w następnej rundzie.  

4. „Malowanie oburącz” – ćwiczenie motoryki dużej.  

Dziecko w powietrzu rysuje dowolne obrazki, powtarzając słowa: 

„Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej”.  

5. „Marsz na piętach” – zabawa uspokajająca.  

Dziecko maszeruje na piętach po obwodzie koła w rytm muzyki.  

 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                         

 



■   Pogoda – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści. 

Pogoda  

Bożena Forma  

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie 

na wycieczkę. Ale co z tą pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką 

i grać w piłkę. – Mamusiu, nie widać słońca. po niebie płyną ciemne chmury – 

chłopiec ze smutkiem spogląda w okno.  – Może zabiorę grubszą kurtkę, a może 

wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie założę – coraz bardziej 

denerwuje się Adaś. – Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką 

temperaturę – tłumaczy mama.  – Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy 

telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie pogoda – na ekranie pojawiła się mapa 

Polski. – Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi 

mama. – Wprawdzie widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne 

opady. Adaś wpatruje się w mapę pogody. – Trochę podobna do naszego 

kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy na nim pogodę, 

jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, krople 

deszczu, ugięte na wietrze drzewa. Zegar wybija ósmą godzinę. – Na nas już czas 

– mama z Adasiem idą do przedszkola. – Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz 

się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  Pogoda dopisała. Chociaż było 

pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer nad jezioro, przejazd 

bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż 

trochę zmęczone. 

Po przeczytaniu opowiadania spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania: 

Gdzie wybierał się Adaś?  

Dlaczego chłopiec był zmartwiony?  

Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji?  

Jaka pogoda była na wycieczce? 

■   „Zjawiska atmosferyczne”  

Porozmawiajmy o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla 

poszczególnych pór roku.  

Czym różni się lato od innych pór roku?  

Co dzieci robią w lecie, jaki to dla nich czas?  

Proszę popatrzcie na piktogramy zjawisk kojarzących się z latem:  



    słonko 

 

 

 

 

 

wiatr 

 

 

 

 

upał  

 

 

 

 

piorun 

 

 

 

 

 

ulewa 

 

 

 

 

 



Proszę o ułożenie nazw powyższych zjawisk atmosferycznych z liter Alfabetu, 

postarajcie się rozpoznać spółgłoski i samogłoski. 

 

■   „Prognoza pogody” – tworzenie mapy pogody.  

Proszę popatrzcie na mapę Polski. 

 

Jaka jest prognoza pogody dla Polski?  

Symbole zjawisk pogodowych zapowiadają zachmurzenie duże, miejscami śnieg 

z deszczem lub deszcz. Temperatura dodatnia od 2°C w centralnej Polsce oraz 

północno-wschodniej do 10°C w Rzeszowie. Popatrzcie na kierunki na mapie: 

północ, południe, wschód, zachód.  

A może sami spróbujecie zapowiedzieć prognozę pogody na następne trzy dni? 

■   „Pogodowe rytmy” – zabawa ruchowa.  

Proszę o określenie głosek w nagłosie następujących słów:  

słońce – s-łońce 

deszcz – d-eszcz 

burza – b-urza 

tęcza – t-ęcza 

Północ 

Południe 

Wschód Zachód 



Każde dziecko wybiera z Alfabetu literę, która odpowiada głosce w powyższych 

nazwach. Następnie osoby biorące udział w zabawie tańczą swobodnie do 

piosenki „Tęcza cza-cza-cza”. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4 

Osoba dorosła układa zestaw liter w odpowiedniej kolejności, np. s, d, b, t. 

Podczas przerwy w muzyce dziecko ma za zadanie ustawić się zgodnie  

z ułożonym rytmem. Zabawę powtarzamy kilka razy, tworząc układy  

4-6 elementowe. 

 

■    „Prezenter pogody” – zabawa parateatralna.  

 

Proszę popatrzcie na zdjęcie, które przedstawia pogodynkę czyli taką osobę, która 

zapowiada przed mapą pogodę. Jeżeli posiadacie w domu mapę Polski możecie 

spróbować zabawić się w pogodynkę, stanąć przy mapie i zapowiedzieć prognozę 

pogody na następny dzień.  

 

■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 41a. 

Co musi się stać, aby na niebie pojawiła się tęcza?  

Proszę wymienić kolory tęczy w kolejności zaczynając od koloru czerwonego. 

Proszę o połączenie liniami sylwety chłopca z jego właściwym cieniem.  

W drugim poleceniu na tej stronie mamy do odczytania litery ukryte na 

obrazkach. Proszę otoczyć pętlą wyraz, który można ułożyć z tych liter. 

https://www.youtube.com/watch?v=LmBK0xFkhH4


■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 41b. 

Proszę przyjrzyjcie się symbolom przedstawiającym pogodę, która może 

wystąpić latem. Pod każdą ilustracją proszę narysować właściwe symbole 

wybrane z ramki.  

Jaka pogoda może być w piątek? Proszę o narysowanie obrazka i właściwe 

symbole tej pogody. 

 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■   A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

Jaka pogoda pokazuje twój dzisiejszy nastrój? Proszę otocz pętlą właściwy 

obrazek. 

 



 
 

Przyjrzyj się uważnie obrazkom i powiedz co na nich widzisz?  

Dorysuj deszcz i brakujące elementy parasola. Czy wiesz do czego służy parasol? 

Pokoloruj obrazek. 


