
 Powitanie lata

Cele główne
• utrwalenie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• rozwijanie orientacji przestrzennej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• podaje nazwy pór roku, rozpoznaje na obrazku charakterystyczne cechy poszczególnych
pór roku,
• podaje rozwiązanie zagadek i uzasadnia je,
• poprawnie wykonuje ćwiczenia,
• porusza się we wskazanym przez N. kierunku.

1.  Ćwiczenia manualne Drzewa.
Dla każdego dziecka kartka z narysowanym na nim konturem drzewa, plastelina-- załącznik nr 1
R. mówi dzieciom zagadkę:
Szumią w gęstym lesie,
szum ten wiatr w dal niesie. (drzewa)
Po rozwiązaniu zagadki dzieci zastanawiają się, o czym mogą szumieć (rozmawiać) drzewa
latem. Dzieci różnych wyklejają kontury różnych drzew  plasteliną – toczą z niej cienkie wałeczki i 
naklejają na kontury drzew. Wodzą po nich palcami. Następnie rysują drzewa palcem w powietrzu, 
na stoliku, na podłodze.
2. Układanie rytmów z kolorowych kół.
Wycięte z papieru czerwone i fioletowe koła (po 10 elementów), tacki.
 Z wyciętych  z papieru czerwonymi i fioletowymi kołami najpierw R. układa  prosty rytm np. dwa 
czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno fioletowe, dwa czerwone koła, jedno 
fioletowe. Następnie dziecko kontynuuje rytm. Powtarzamy zabawę, gdzie dziecko samo wymyśla 
rytm.
3. Zabawy z porami roku – rozwiązywanie zagadek.
•• Zabawa.
Dzieci wspólnie z R. wypowiadają słowa Przedszkole żegnamy i lato witamy,
klaszcząc jednocześnie naprzemiennie w dłonie i w uda. Zachęcamy dzieci do układania innych 
zdań o wakacjach i o lecie (dzielimy przy tym słowa na sylaby). 
•• Karta pracy, cz. 2, nr 62 (lub folder –karta pracy)
Dzieci:
−− czytają tekst z osobą dorosłą, osoba czyta tekst, a dzieci mówią nazwy obrazków,
−− rysują po szarych liniach wokół przedmiotów, mówią, do czego służą te przedmioty.
•• Rozmowa  na temat minionego roku.
Piłka.
R. nawiązuje do przeczytanego tekstu. Kolejno toczy piłkę do wybranego dziecka, zadając
mu pytanie: Co najbardziej podobało ci się w przedszkolu?
 Zgadywanki o porach roku.
 Dzieci przekonają się, czy pamiętają nazwy pór roku i ich charakterystyczne cechy.
 • Rozwiązywanie zagadek obrazkowych.

Obrazki lub zdjęcia przedstawiające krajobrazy w różnych porach roku—załącznik nr 2
R. opowiada o jednym wybranym obrazku, przedsstawiającym porę roku. Dzieci zgadują, o którym 
obrazku jest mowa. Uzasadniają swoją odpowiedź. Nazywają przedstawioną na obrazku porę roku. 



Zastanawiają się, jaka była pora roku, kiedy rozpoczynały przedszkole we wrześniu, a jaka pora 
roku będzie, kiedy przyjdzie czas pożegnania i wyjazdu na wakacje.
•  • Rozwiązywanie zagadek Iwony Fabiszewskiej  
N. mówi dzieciom zagadki o porach roku. Dzieci podają rozwiązanie i uzasadniają odpowiedź.
Przykłady zagadek:
Na drzewach liście kolorowe.
W sadzie owoce zdrowe.
W spiżarni różne zapasy,
na trudne zimowe czasy (jesień)
Śniegiem pola zasypało,
gdzie nie spojrzysz, wszędzie biało.
Biały puszek z nieba leci,
już bałwanka lepią dzieci (zima)
Bociany z podróży wracają,
wokół kwiaty rozkwitają
Motyle pojawiły się na łące,
ale dni nie są jeszcze gorące (wiosna)
Jest gorąco, słońce świeci.
Na wakacje jadą dzieci.
W wodzie będą się pluskały
i na plaży w piłkę grały (lato)

                                Zabawy z dzieckiem na dworze

 - Zabawa w ciepło, zimno

Schowaj coś, np. maskotkę i poproś dziecko, by ją znalazło. Wołaj „zimno, zimno”, gdy jest 
daleko od ukrytego przedmiotu, i „ciepło, gorąco, parzy!”, gdy się do niego zbliża.

 - Zabawa w wyprawę

Podczas spacerów nie trzymaj malucha w wózku. Niech drepcze przy nim, a później także biega, 
wspina się na przeszkody (zwalone pnie, schodki, murki, krawężniki), przeskakuje kałuże, 
wchodzi na górki.

- Odbijanie balonika

Młodszemu dziecku będzie łatwiej, jeśli przywiążesz balonik na sznurku, np. do gałęzi czy 
trzepaka.

 - Zabawa w turlanie

Można turlać się z górki i po płaskim trawniku, np. zawijając się w koc, a potem z niego 
uwalniając.

- Ministerstwo głupich kroków

Stopień trudności zależy od wieku i możliwości malucha. Możecie na przykład tupać, podnosić 
nogi wysoko jak bociany, machać stopą, robić dwa kroki do przodu, a potem jeden w tył, iść z 
ugiętymi kolanami, bokiem, na palcach, piętach.



 - Rodeo

Czyli jazda na grzbiecie taty. Konik może trochę wierzgać i kiwać się na boki. Jednak bez 
przesady, by nie zgubić jeźdźca.

 - Taniec

Nawet całkiem małe brzdące lubią kołysać się w rytm skocznej muzyki. Im dziecko starsze, tym 
więcej ma możliwości – może się obracać wokół własnej osi i robić różne taneczne figury. Na 
dworze też!

 - Chodzenie po ruchomej płaszczyźnie

Dzieci w każdym wieku uwielbiają nadmuchiwane zamki i uginające się powierzchnie. Jeśli 
niczego takiego nie ma w pobliżu, można nadmuchać duży materac turystyczny.

 - Zabawa w tor przeszkód

Można go zrobić np. ze zrolowanego koca, luźno zwiniętej karimaty (powstaje fantastyczny 
tunel!), kartonów, narysowanej na ziemi kreski udającej linę do akrobacji.

 - Kręgle

Możesz je zrobić np. z dużych, pustych butelek po wodzie mineralnej. Im będzie ich więcej, 
tym lepiej, bo maluch, który dopiero uczy się turlać piłkę, może mieć kłopot z trafieniem.

- Zabawa w rób to, co ja 

Klaszcz, przeciągaj się, łap za nos, klep po głowie, stawaj na jednej nodze, podskakuj. Maluszek 
niech naśladuje twoje ruchy. A potem zamieńcie się rolami.

- Zawody 

Kto dłużej potrafi stać na jednej nodze? Kto dalej skoczy? Kto szybciej pozbiera kamyki (a przy 
okazji zrobi mnóstwo głębokich skłonów)? Pamiętaj, by „dyscypliny” dostosować do możliwości 
dziecka.

- Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy!

Zabawa dla dzieci nieco starszych. Baba Jaga stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, 
Baba Jaga patrzy”. W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Na słowo „patrzy” Baba Jaga odwraca 
się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, a kto pierwszy dotknie Baby Jagi, ten 
zajmuje jej miejsce.

 - Pantomima

Co to za zwierzę, które biega na czworakach, obskakuje gości i podnosi nogę przy każdej ścianie? 
Jakie stworzenie pełza bez pomocy rąk i nóg? Jakie drapie się po głowie i robi głupie miny? 
Możecie też udawać, że głaszczecie kota, karmicie ptaki albo jecie zupę. 
 

https://mamotoja.pl/zabawy-ruchowe-dla-dzieci-23-pomysly-na-szalone-zabawy-ruchowe,eksperymenty-i-zabawy-artykul,12238,r1p1.html
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