
                                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Przedszkola nr 4 

 

Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści 

Grupa: 3 latki 

Nauczyciel: Magdalena Bartoszewska, Sylwia Żebrowska            

 tygodniowy wymiar godzin  25 

Temat kompleksowy: „Lato, lato, co ty na to?” 

Termin realizacji  od 15   do 19 .06. 2020r. 

 

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 
dziecko w domu 

Uwagi. 

 
Poniedziałek 
15 czerwiec 

Lubimy lato  Oglądanie ilustracji przedstawiających cztery pory roku – 
nazywanie, określanie charakterystycznych cech każdej pory 
roku. 

Dopasowanie wyciętych przez rodzica elementów do 

odpowiedniej pory roku. 

 

Słuchanie i nauka piosenki – Słoneczko późno dzisiaj 

wstało. 
https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0 
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Wtorek 
16 czerwiec 

Zabawy na powietrzu Wspólne recytowanie wiersza z rodzicem i 
pokazywanie. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ic2Bjr7xsC0


Nóżka lewa, nóżka prawa  
Sport dla zdrowia ważna sprawa  
Obie nóżki do kółeczka  
Umiem skakać jak piłeczka  
Ręce w górę, w przód i w bok  
Teraz zrobimy przysiad i skok  
Wszyscy wznosimy ręce do góry  
Tak jak po niebie wędrują chmury. 
 
Rozmowa na temat, jak dzieci lubią spędzać czas na 
powietrzu. Pogawędka o różnych sportach, sprzętach 
sportowych z pokazywaniem kolorowych ilustracji. Dzieci 
próbują odpowiedzieć na pytanie dlaczego ruch i uprawianie 
sportów w życiu są ważne dla naszego życia, zdrowia. 
Wykonanie przez dzieci kilku ćwiczeń gimnastycznych: 
wymachy rękoma do przodu i do tyłu, podskoki obunóż i na 
jednej nodze, rowerek, przysiady, kręcenie bioderkami, 
żabie skoki itp. 
 
Zabawa przy piosence – Kto jak skacze. 
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ 
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Środa 
17 maja 

Przysmaki lata    Jaki to smak? – zabawa dydaktyczna, 

rozpoznawanie smaków (słodki, kwaśny, słony) i 

nazywanie ich. Rodzic przygotowuje produkty o 

różnych smakach a dziecko próbuje z zamkniętymi 

oczami i rozpoznaje jaki ten produkt ma smak. 

 

Ćwiczenia logopedyczne 
Ruch to zdrowie, ruch to zdrowie, Niech się język o tym 
dowie:  
Najpierw skoki, Potem skłony, (Dzieci kląskają 5 razy. Mają 
szeroko otwarte usta, językiem sięgają od górnej wargi do 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ


brody. Wykonują 5 powtórzeń) 
 
I wymachy. (Wykonują językiem 5 wymachów od prawego 
do lewego kącika warg, usta mają szeroko otwarte) 
 
Już zmęczony? (Język dzieci odpoczywa chwilę przyklejony 
do podniebienia, usta są zamknięte. Dzieci robią 3 wdechy i 
wydechy przez nos) 
 
Teraz biegi. (Wykonują koła językiem dookoła szeroko 
otwartych warg) 
 
Rozciąganie. (Wysuwają język jak najdalej do przodu, mocno 
rozciągają go. Wykonują 3 powtórzenia. Znowu skoki Dzieci 
kląskają 5 razy) 
 
I bieganie. (Wykonują koła językiem dookoła szeroko 
otwartych ust w przeciwną stronę) 
 
Po sportowych tych wyczynach Znowu krótki odpoczynek. 
(Język dzieci odpoczywa chwilę przyklejony do podniebienia, 
usta mają zamknięte, robią 3 wdechy i wydechy przez nos) 

 
 Rozmowa na temat, jakie lody dzieci lubią, jak należy jeść 
lody?  
Ćwiczenie języka – naśladowanie lizania lodów: wysuwanie 
języka do przodu przy otwartych ustach i chowanie go.  
 
Praca plastyczna - Lody - Wycinanie rożka po narysowanej 
linii prostej, przyklejanie – kolorowych kół (gałek lodowych), 
ozdabianie kredkami. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo 
podczas wycinania nożyczkami. 

 



Zabawa dydaktyczna - matematyczna – rodzic 
przygotowuje 4 trójkątne karteczki rożki loda) z papieru   
i kilka 10 małych kółek (gałki loda). I sklejamy loda – 
pierwszego z jedną kulką, drugiego z dwoma kulkami, 
trzeciego z trzema kulkami i czwartego z czterema 
kulkami. Następnie układamy od tego co ma najmniej 
do tego co ma najwięcej kulek. 

Czwartek 
18 maja 

Zjawiska 
atmosferyczne 

Obserwacja pogody za oknem. Rozmowa na temat pogody, 
określanie jej, uzasadnienie dlaczego lubią taką pogodę. 
 
Kalendarz pogody – wspólnie z rodzicami zróbcie własny 
kalendarz pogody z własnoręcznie przygotowanymi 
elementami pogody. 
Piosenka - Pogoda 
https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q 
Dzieci słuchają  odgłosów burzy i wiatru.  
 Rozmowa na temat zjawiska atmosferycznego, jakim jest 
burza. 
 
Piosenka – Błyskawica, grzmot 
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A&list=PL-
tlbatXJvud34xzQ_fuf7dmzc27OIvJd 
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Piątek 
19 maja 

Co przynosi nam lato? Letnie owoce – praca z obrazkiem, poznanie nazw kilku 
owoców (truskawki, poziomki, czereśnie, czarne jagody), 
wyrabianie nawyków prozdrowotnych,  zachęcanie do 
zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych 
owoców 
Truskawka – Dziecko koloruje obrazek a rodzic rozcina 
go na 3 części tak aby dziecko ułożyło go jak puzzle i 
przykleja do kartki. 
 
Zabawy drucikami kreatywnymi – wyginanie kształtów 
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owoców. 
Sałatka owocowa lub koktajl – wspólne z rodzicem 
wykonanie sałatki owocowej lub koktajlu owocowego. 

 

 

 


