
" Uroki lata" - Zadania dla dzieci 5-6 letnich od 15.06.-19.06. 

15.06.- Poniedziałek: 

5- latki 

1. Wykonaj ćwiczenie KP4( ćw.1,s. 47) - rozwijanie umiejętności matematycznych i logicznego 

myślenia.  

2. Prawda czy fałsz?- określanie prawdziwości zdań: 

- Latem świeci słońce? 

- Zimą opalamy sie na plaży? 

- Latem kąpiemy sie w morzu? 

- Wakacje zaczynają się jesienią? 

- Latem malujemy pisanki? 

6- latki 

Praca z tekstem: 

KP5,s.60-61.  

3. Co by było, gdyby?.....: 

- wyschły wszystkie rzeki, jeziora, morza? 

-ogień był zimny? 

-Cały rok nie święciło słońce? 

- Codziennie padał deszcz? 

Zachęcamy dzieci do odpowiedzi na zadane pytania. 

4. Jak zmienia się krajobraz latem?- Obejrzyj film. 

- https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA 

 

5. Jeśli nie wykonałeś jeszcze ćwiczeń KP4  z tematyki 

 " Świat owadów". 

 W wolnej chwili- Zrób to ! 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-VbbJIqfcgA


Wtorek- 16.06.20. 

 5- latki: 

1. KP4( ćw. 1,s. 48-49)- utrwalanie nazw mieszkańców łąki, kształtowanie orientacji przestrzennej. 

6- latki: 

2. Rozwiązywanie rebusów KP5, s. 59- rysowanie odpowiedniej liczby pszczół przy ulach zgodnie z 

podanym poleceniem.  

3. Utrwalamy nazwy miesięcy. Zapamiętaj i powtórz sam. 

- https://www.youtube.com/watch?v=y7oHy5EzApU 

 

Środa- 17.06. 

5- latki: 

1. KP4(ćw.1,s.50)- utrwalanie zjawisk typowych dla lata. 

2. Kiedy powstaje tęcza?. Obejrzyj film. 

-https://www.youtube.com/watch?v=qigLVHVd5j0 

3. Praca plastyczna: " Tęcza". Wykorzystaj kredki lub farby. 

4. 6- latki: 

KP5,s.61 ćw. 7- kolorowanie kamieni zgodne z rytmem. 

KP5,s.62-63- ćwiczenie w czytaniu tekstu ze zrozumieniem. 

Dokończ kolorowanie ilustracji.  

5. Obejrzyj film - Rodzina Treflików " Tęcza" 

https://www.youtube.com/watch?v=tKw2-En1tTw 

 

Czwartek- 18.06. 

5- latki: 

1. KP4( ćw.2,s.51)-  określanie kierunków, liczenie. 

2. Zagadkowe lato. Zabawa w skojarzenia. 

-https://www.youtube.com/results?search_query=co+rosnie+latem+film+dla+dzieci 

6-latki: 
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- KP5, ćw. 1,s. 58- umieszczanie naklejek na ilustracji zgodnie z instrukcją, liczenie i nazywanie 

owadów. 

3. Posłuchaj opowiadania. 

- https://www.youtube.com/watch?v=liRrMXIFL-4 

4. Obejrzyj film " Skąd się bierze deszcz?". Teraz juz potrafisz opowiedzieć śpiewająco. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4 

 

Piątek- 19.06.  

5-latki: 

KP4 ( ćw.1, s.52)- rysowanie w odpowiedniej liczbie składników wskazanych zup. 

6- latki: 

Druga strona okładki KP5- omówienie wykonania określonych  zadań. 

2. Praca plastyczna " Co robię w lecie?"- technika pracy dowolna.  

3. Zobacz, jak można wykonać magiczne eksperymenty.  

-https://www.youtube.com/watch?v=W97JyNzzQHQ 

4. Posłuchaj piosenki o lecie. Spróbuj zapamiętać  refren .  

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

- 
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