
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „WAKACJE TUŻ, TUŻ…” 

   

Propozycja zabaw i aktywności 16.06.2020 

1.Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam Was do przeczytania wiersza pt. "Za co 

lubimy lato?" E. Bełczewskiej.  

 

Za co lubimy lato? 

Za słońce, co jasno świeci, 

Za bawiące się na podwórku dzieci, 

Za leśne poziomki, maliny, jagody, 

Za spacery z rodzicami do parku, na lody, 

Za wakacje, wyjazdy nad morze, jeziora i w góry, 

Za babki z piasku i lot latawca hen wysoko w chmury. 

A za co jeszcze lubimy lato? 

Za łąkę pełną kwiatów, biedronek i bąków, 

Za żabki kumkające koncerty wieczorne, 

Za kolorową tęczę co cudnie się mieni, 

Za parki ze śpiewem ptaków w soczystej zieleni. 

I lato za to lubimy… 

Że daleko jeszcze do zimy. 
 

2.Po wysłuchaniu wiersza warto chwilę porozmawiać z dziećmi na temat jego treści i 

zadać dzieciom pytanie: 

- Za co lubimy lato? 

Wypowiedzi dzieci dotyczące ich ulubionych letnich zajęć. 

 

3. Kochani zapraszam Was do zabawy z elementem równowagi. Potrzebujemy 

woreczek kaszy/ ryżu lub jakąś maskotkę. 

 

Dzieci stoją, woreczek trzymają w jednej ręce. Starając się utrzymać równowagę, 

unoszą jedną nogę. Następnie nad ugiętym kolanem przekładają woreczek z ręki do 

ręki. Powtarzają zadanie ze zmianą nogi. 

 

4. Proponuję przeczytać dziecku  zagadki Magdaleny Wosik „Co nas chroni przed 

słońcem?”. Zadaniem dziecka jest udzielenie poprawnej odpowiedzi. 

  

By chronić skórę latem 
przed słońca nadmiarem, 



smaruj się nim, a potem 

opalaj z umiarem.  (krem przeciwsłoneczny) 

  

Słońce nie poparzy 
noska ani uszu, 

jeśli się opalać 

będziesz w ……..(kapeluszu) 

 

Gdy upał nad morzem, 

cień zapewnić morze. 

Choć jesienią jeszcze 

chronił Cię przed deszczem.  (parasol) 

  

Za uszy wkładaj 
ich oba końce 

i noś na nosie, 

gdy razi słońce.  (okulary przeciwsłoneczne) 

 

5. Kochane Rybki proszę narysować ilustrację do wiersza ,,Za co lubimy lato?  

  

POWODZENIA RYBKI 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy-Załącznik nr 1  

 

Bardzo proszę o wysłanie zdjęcia pracy na pocztę 

grupową. Z góry bardzo dziękuję 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 


