
Temat kompleksowy: Zabawy z latem
Temat dnia: Gramy w piłkę

1.„Zabawy nad morzem” – zabawa logorytmiczna

Gdy jest upał, słońce grzeje,
Ja się kąpię i się śmieję
Morze głaszcze, piasek grzeje
Ja się kąpię i się śmieję.  

2. Zumba dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

3.A teraz  - zakręć kołem i wykonaj ćwiczenie, które wylosowałeś. 

https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka  

4.„Gramy w piłkę” – praca z książką opowiadanie i kolorowanie obrazka /„Pięciolatek - Razem 
poznajemy świat” cz.4, s.42/ 

5.„Zdania prawdziwe, zdania fałszywe” – zabawa dydaktyczna 

cel: rozwijanie myślenia, wdrażanie do wykorzystania posiadanej wiedzy, rozwijanie poczucia 
humoru 

Rodzic wypowiada zdanie. Jeśli zdanie jest prawdziwe dzieci - klaszczą, jeśli fałszywe – tupią. 

     -     Latem jeździmy na sankach.
– Kiedy jest gorące lato pływamy w morzu.
– w lecie wyjeżdżamy na wakacje.
– Latem wkładamy ciepłe kurtki.
– Jeśli jest ciepło, to chętnie gramy w piłkę. 
– Latem, jeśli nie pada deszcz lepimy bałwana 

6.„Skakanki” – ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” / 5-latki Grafomotoryka str.86/ 

7.„Dziwne chmury” 
https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM

CHMURA –zbiór kropelek wody lub kryształków lodu (albo jednych i drugich). Chmury powstają 
na różnych wysokościach i przyjmują różne kształty.
CUMULUS - CHMURA KŁĘBIASTA – oddzielna, gruba, biała chmura, złożona z kropel wody. 
Jej górna część ma kształt kopuły.
 CIRRUS – CHMURA PIERZASTA. Należy do chmur wysokich, zbudowanych z kryształków 
lodu. Chmury piętra wysokiego występują w górnej troposferze.
CIRROCUMULUS – CHMURY KŁĘBIASTO-PIERZASTE. Małe, białe płatki lub kłębki często 
ułożone w szeregi – tzw. "baranki". Chmury Cirrocumulus nie dają opadu docierającego do 
powierzchni ziemi.
STRATUS - CHMURA WARSTWOWA – chmura w postaci jednolitej białej lub szarawej war-
stwy. Chmurom tym czasem towarzyszy opad mżawki lub bardzo drobnego deszczu. Chmura 
warstwowa najczęściej występuje jako jednolita warstwa chmur pokrywających całe niebo. 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ
https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM
https://wordwall.net/resource/1069314/gimnastyka-przedszkolaka


8. „Moja chmura” – wycinanie
 Na kolorowych kartkach dzieci rysują kontury i wycinają chmury. Kolor kartki dzieci wybierają 
samodzielnie, według uznania.

9.„Samoloty” - ćwiczenia graficzne typu „połącz kropki” / 5-latki Grafomotoryka str.87/  


