
Nadchodzi lato 
18 czerwca 2020 roku 

1. Gimnastyka w domu. Sprintem do maratonu 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&t=26s 

 

2. Wykonajcie karty pracy: 

5 – latki Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, strona 78 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-

pisania/mobile/index.html#p=80 

 

6 – latki Litery i liczby, strona 77 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=79 

 

Nadchodzi lato – rozmowa na temat nadchodzącej pory roku 

3. Rebus fonetyczny. 

 Obrazki, kartoniki z liczbami.  

Rodzic umieszcza na tablicy obrazki, a pod nimi liczby. 6-latki dzielą nazwy 

obrazków na głoski i wyodrębniają głoski wskazane liczbami. 5-latki łączą głośno 

głoski wypowiedziane przez Rodziców i podają całą nazwę nowej pory roku. 

Obrazki:  

lalka (l)   róża (a)   łopata (t)  wagon (o)  

 3        4             5           4 

 

4. Odczytanie zdania: Jest lato. Oglądanie zdjęć, słuchanie tekstu na ich temat, 

odczytanego przez Rodzica. Rysowanie na każdej kolejnej gałązce o jedną jagodę 

mniej. Kolorowanie rysunków.  

(karta pracy, strona 64 - 65) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

5. Układanie zdań na temat lata (z wykorzystaniem zdjęć kart pracy). 

 Np.  

Latem na polu dojrzewa zboże. 

Latem w ogrodach i na polach ludzie zbierają truskawki. 

Latem w lesie rosną jagody... 

Ułużcie zdania, Rodzic je zapisze. Potem przypomni je Wam, a Wy policzycie w 

nich wyrazy. 

  

6. Określanie, dlaczego pętle są tak narysowane. Kończenie rysowania linii między 

kwiatami. Kolorowanie kwiatów. Otaczanie w pierwszej pętli obrazków kwiatów 

https://www.youtube.com/watch?v=-pmG45LdGKw&t=26s
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=80
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=79
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=79
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


polnych, a w drugiej – obrazków zwierząt leśnych. Kończenie rysowania linii 

między kwiatami według wzoru z poprzedniej karty. Kolorowanie kwiatów.  

(karty pracy, strona 66 – 67) 

 https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

7. „Czym pojedziemy na wakacje?” – rozwiązywanie zagadek o różnych środkach 

lokomocji. 

Pędzi po torze szybko, z daleka, 

bo tłum podróżnych na stacji czeka. (pociąg) 

  

Ma skrzydła, choć nie jest ptakiem.  

Lata podniebnym szlakiem. (samolot) 

  

Ma maskę, a pod nią konie, 

cylindry – nie na głowie. 

A w środku siedzi człowiek. (samochód) 

  

Ta wielka latająca maszyna 

owada – ważkę, przypomina. (helikopter)  

Zapraszamy Was do obejrzenia animacji pod tytułem „Pojazdy” 

https://www.youtube.com/watch?v=h3D6xu7pr3k 
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