
Tematyka kompleksowa 15.06-19.06.2020: "Uroki lata" 

Poniedziałek - 15.06.2020 

Cele: 

 - utrwalenie wiadomości na temat żywiołów – woda, ogień, powietrze, ziemia 

- doskonalenie umiejętności wypowiedzi na zadany temat 

- rozwijanie wyobraźni 

- kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, 

- rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o przyszłoć życia na Ziemi 

- doskonalenie umiejętności siły i długości wydechu  

- kształtowanie umiejętności interpretacji powstałych obrazków. 

Zadanie 1 

Posłuchaj wiersza  Urszuli Piotrowskiej "Czego dowiedziały się żywioły?" i odpowiedz na 

pytania (KP5, s.60-61): 

Czego dowiedziały się żywioły     

Dziś o żywiołach baśń opowiemy – 

 Wodzie, Powietrzu, Ogniu i Ziemi.  

Każde o sobie mówi, że przecież  

jest najważniejsze na całym świecie.  

Słyszy to Słońce i podpowiada:  

– W tej sytuacji przyda się rada  

od uczonego i specjalisty.  

Podam wam adres! Napiszcie listy! 

I mkną z listami żywiołów sługi  

przez świat szeroki – jedno za drugim.  

Na przedzie kropla wody czyściutka,  

a za nią płomyk i ziemi grudka.  

Na końcu leci wesoły wietrzyk  

i pogwizduje: wiem, kto jest lepszy! 

– Stój! – woła kropla. – Ja się nie chwalę,  

że Woda mnóstwo posiada zalet.  

Łódki przewozi, podlewa kwiaty,  

na kąpiel w rzece zaprasza latem.  

I pić pozwala… na przykład… soki,  

i nawet może zrobić obłoki! 

A grudka ziemi, choć taka mała,  

ze złości prawie się rozsypała!  

– Ziemia ma skarby! Dzieli się z wami!  

Od dawna wspólnie na niej mieszkamy.  

I nieustannie Ziemia się trudzi,  

karmiąc rośliny, zwierzęta, ludzi. 

Wietrzyk zakręcił młynka i świszczy: 

–Tylko Powietrze jest wielkim mistrzem.  



Tak, to jest prawda – nie żadna pycha,  

bo dzięki niemu można oddychać.  

I różne wiatry ma na rozkazy,  

a który żywioł o tym nie marzy? 

Więc płomyk z gniewu aż zamigotał:  

– Ogień cenniejszy bywa od złota.  

Przynosi światło i ciepło w darze,  

i jest w dodatku świetnym… kucharzem.  

I pięknie dla was iskrami błyska,  

kiedy siedzicie wokół ogniska. 

Tak obrażeni na siebie wszyscy  

biegną co siły do specjalisty. 

Wnet są na miejscu. Słynny uczony  

wymienia z nimi grzeczne ukłony.  

Otwiera listy… z uwagą czyta:  

– To najdziwniejsze ze wszystkich pytań!  

Ziemia, Powietrze, Woda i Ogień  

są równie ważne – potwierdzić mogę.  

Szkoda, że żadne z nich o tym nie wie, 

 jak wielkim darem są też dla siebie.  

Służą mi zawsze i choć je cenię, 

 bywa, ze niosą nam zagrożenie. 

Wracają zatem posłańcy w zgodzie,  

szczebiocząc sobie coś o pogodzie. 

 

Zadanie 2 

Zabawa „Co by było, gdyby…”: 

 – wyschły wszystkie rzeki, jeziora, morza  

– ogień był zimny  

– cały rok nie świeciło słońce  

– codziennie padał deszcz.  

Rodzic zachęca dzieci do udzielania odpowiedzi na pytania. 

 

Zadanie 3 

"Malowanie powietrzem" - dzieci robią kleksy z farby na kartce bloku technicznego, 

następnie dmuchają na nie przez słomkę w różnych kierunkach. Ciekawe, jakie wzory Wam 

wyjdą :) 



 

 

Zadanie 4 

 

 

 



Wtorek - 16.06.2020 

Cele: 

- doskonalenie umiejętności cięcia po linii prostej 

- kształtowanie umiejętności wypowiedzi pełnym zdaniem 

- rozwijanie wyobraźnie i kreatywności 

- doskonalenie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów 

- doskonalenie umiejętności czytania prostych wyrazów 

- rozwijanie sprawności fizycznej 

Zadanie 1 

Rozetnij obrazki. Wylosuj 4 i wymyśl opowiadanie, w którym wystąpią wylosowane 

przedmioty.  

 



Zadanie 2 

Gra przeznaczona jest dla 2 graczy. Planszę drukujemy w 2 egzemplarzach. Gracze siadają 

naprzeciwko siebie, osłaniając swoje karty przed wzrokiem przeciwnika. Zaznaczają na 

planszy wybrane przez siebie słowo (np. oznaczając je kropką w górnym rogu kratki), 

następnie naprzemiennie zadają sobie pytania, które mają na celu odgadnięcie słowa 

zaznaczonego przez przeciwnika, np. „Czy twoje słowo zawiera samogłoskę o?” lub „Czy 

twoje słowo określa zwierzę?” itp. Po każdym zadanym pytaniu zakreślają kolejną kratkę 

oznaczającą liczbę prób. Wygrywa ten, komu uda się szybciej odgadnąć wyraz przeciwnika. 

 



Zadanie 3 

Wykonaj ćwiczenia: 

1. Marsz po obwodzie koła w rytm tamburyna (można uderzać drewnianą łyżką o jakiś 

przedmiot np. stół) z gazetą w ręce, w momencie przestania grania przez rodzica, dziecko 

staje na baczność z gazetą na głowie, na jednej nodze, z gazetą  między  kolanami. 

2.,,Czytanie gazety” – siad skrzyżny w kręgu, skręty głowy w lewo, w prawo. Przesuwanie 

gazety położonej na podłodze stopą do rodzica. (powtórzenie kilka razy). 

3. Kwiaty kwitną i więdną  na łące – dziecko w pozycji kucznej, głowa schowana, powoli 

podnosi się, rozprostowuje ręce, nogi, tułów i wyciąga ramiona w górę i wraca do pozycji 

kucznej. 

4. „Motyle i bączki ”- dziewczynka (motyl) porusza się na dźwięk tamburyna, na przerwę      

w muzyce, sfruwa na kwiatek – gazetę, chłopiec (bączek) porusza się na dźwięk tamburyna, 

na przerwę w muzyce sfruwa do swojego domku. 

5. „Piłeczki” – zgniecenie gazety w kulkę, wesoło podrzucanie jej prawą ręka, lewą ręką, 

oburącz, przerzucanie z ręki do ręki. 

6. „Tocz się tocz piłeczko” – dziecko siedzi w siadzie klęcznym i próbują przesuwać  kulkę 

do przodu przez  dmuchanie na nią. 

7. „Raki ” – czworakowanie z gazetą na brzuchu. 

8.„Spacer najedzonych przedszkolaków” – dziecko wkłada gazetę pod koszulkę, bo się 

bardzo najadło i powoli spaceruje przy dźwiękach tamburyna. 

9.„Rzuć  do celu” – wrzucanie kulek z gazet do kosza. 

Zadanie 4 

Wykonaj zadania z KP5 s. 59 

Środa - 17.06.2020 

Cele: 

- nawiązywanie pozytywnych relacji z innymi 

- kształtowanie wiary we własne możliwości 

- rozwijanie zainteresowania polską kulturą ludową  

- uwrażliwienie na zmiany charakteru muzyki  

- rozwijanie wyobraźni ruchowej  

- kształtowanie poczucia rytmu 

 - rozwijanie kreatywności 

 

Zadanie 1 

Zabawa integracyjna „Oko w oko”. Dziecko siada na krzesełku naprzeciwko rodzica. Na 

sygnał zaczynają patrzeć sobie w oczy bardzo uważnie. Wygrywa ten, kto dłużej będzie 

patrzył w oczy drugiej osoby. Nie wolno się rozśmieszać. Kto straci kontakt wzrokowy, 

odpada z zabawy. 



 

Zadanie 2 

Wykonaj zadania z KP5, s.62-63 

Zadanie 3 

Zabawa „Czarny baran”. Dziecko słucha nagrania popularnej zabawy ludowej Czarny 

baranie: https://www.youtube.com/watch?v=cINtPFhhtCQ 

Gdzie żeś Ty bywał, czarny baranie, czarny baranie?  

We młynie, we młynie, mościwy Panie!  

We młynie, we młynie, mościwy Panie!  

Co żeś tam robił, czarny barania, czarny baranie?  

Mełł mąkę, mełł mąkę mościwy Panie!  

Mełł mąkę, mełł mąkę mościwy Panie!  

Cóż żeś tam pijał, czarny baranie, czarny baranie?  

Miodeczek i mleczko, mościwy Panie!  

Miodeczek i mleczko, mościwy Panie!  

Jak Cię tam bili, czarny baranie, czarny baranie?  

Łup cup cup łup cup cup, mościwy Panie! 

 Łup cup cup łup cup cup, mościwy Panie! 

 Jak żeś tam beczał czarny baranie, czarny baranie?  

Mek mek mek mek mek mościwy Panie! 

 Mek mek mek mek mek mościwy Panie!  

Jak żeś uciekał czarny baranie, czarny baranie?  

Hopsasa do lasa, mościwy Panie.  

Hopsasa do lasa mościwy Panie! 

Należy omówić treść piosenki, zwracając uwagę, że jest to rozmowa pomiędzy dzieckiem           

i czarnym baranem.  Następnie dziecko staje się czarnym baranem. Pozostali (rodzice, 

rodzeństwo) tworzą koło. Do środka koła wchodzi czarny  baran i przyjmuje pozycję na 

czworakach, może być przykryty kocykiem lub jakimś materiałem. Przy akompaniamencie 

piosenki dzieci poruszają się po kole, trzymając się za ręce. Baran porusza się w środku koła   

i po każdej zwrotce  próbuje wydostać się na zewnątrz. Zadaniem dzieci w kole jest 

uniemożliwienie ucieczki baranowi, zagradzając mu  drogę. Ten, kto wypuści barana, 

wchodzi do środka koła i zabawa rozpoczyna się od początku. 

 

Zadanie 4 

Wyklej baranka kulkami z waty. Możesz pokolorować pyszczek i kopytka na czarno, albo 

odrysować je i wyciąć na czarnym papierze.  



 

 

 

Czwartek - 14.06.2020 

Cele: 

- wydłużenie fazy wydechu 

- rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów 

- kształtowanie znajomości cyfr 

- doskonalenie poprawnego chwytu narzędzia pisarskiego 

 

 

 

 



Zadanie 1 

Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, próby zdmuchnięcia jej ze stołu lub celowanie do 

bramki zbudowanej z klocków. 

Zadanie 2 

Przeczytaj tekst :) 

 

 



Zadanie 3 

 

 

 

 

 



Piątek - 19.06.2020 

Cele: 

- doskonalenie zdolności odczytywania emocji,  dzielenia ich na przyjemne  i nieprzyjemne 

- utrwalanie znajomości i umiejętności posługiwania się określeniami dotyczącymi położenia 

przedmiotów w przestrzeni 

- utrwalenie kierunków (lewa, prawa)  

- słuchanie ze zrozumieniem 

- doskonalenie spostrzegania wzrokowego 

- ćwiczenie umiejętności liczenia w zakresie 10 

- utrwalenie umiejętności zapisu cyfr 

- kształtowanie motoryki małej 

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego 

 

 

Zadanie 1 

Zabawa „Lustereczko, powiedz przecie…”. Dziecko przegląda się w lustrze, stara się            

z odbicia w lusterku odczytać, w jakim jest nastroju. 

Zadanie 2 

Wykonaj zadania z KP5, s. 58. 

 

 

Zadanie 2 

Oglądanie II strony okładki KP5 – omówienie wykonania określonych zadań: (rodzic 

uprzedza dziecko, że tylko raz lub dwa razy powtórzy polecenia do wykonania – dziecko 

stara się je zapamiętać).  

– Odszukaj wszystkie małe i wielkie litery. 

– Odszukaj wszystkie cyfry i liczby.  

– Pokoloruj na niebiesko i żółto wszystkie skrzydła motyli.  

– Odszukaj 4 ważki i 3 biedronki.  

– Pokoloruj dowolnie 5 kwiatów.  

– Na listku pod wielką literą G narysuj 10 małych kropli rosy.  

– Odszukaj wszystkie pajączki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zadanie 3 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Zadanie 4 

 


