
Dzień dobry Drodzy Rodzice i kochane Misie! 

Poniżej przedstawiam propozycje zajęć muzyczno-ruchowych oraz zajęć plastycznych. 

 

Data: 16.06.2020 

Temat dnia: „Lato na dywanie” 

Cele: 

Dziecko: 

• uważnie słucha 

• rozwija umiejętności wokalne 

• doskonali poczucie rytmu 

• rozwija wrażliwość muzyczną 

• utrwala orientację w schemacie ciała i przestrzeni 

• pobudza swoją wyobraźnię oraz kreatywność 

• ćwiczy zdolności manualne podczas malowania 

 

1. „Wszyscy są” 

Tradycyjnie zaczniemy od naszego powitania piosenką. Wersja wokalna naszej powitanki 

znajduje się w poniżej zamieszczonym linku. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

2. „Kochamy lato”- nauka piosenki 

Teraz zapraszamy do nauki piosenki pt. „Lato na dywanie”  w wykonaniu  Fasolek. Piosenkę 

mogą Państwo odtworzyć za pomocą niżej podanego linku. 

1. Wysłało po nas lato swój dywan latający. 

Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. 

Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało 

I nasze ukochane wakacje zawołało. 

 



Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami. 

Lato, lato, lato, bądźmy kolegami. 

Lato, lato, lato, lato z przygodami. 

Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami. 

2. Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży. 

Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć. 

I co dzień na dywanie będziemy razem latać. 

Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata. 

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami… 

 

Po wysłuchaniu piosenki prosimy aby Państwo zadali dzieciom następujące pytania: 

• Jaka nowa pora roku lada dzień do nas zawita ? 

• Co wysłało lato po dzieci ? 

• Co będą robiły dzieci na plaży? 

• Piosenka jest wesoła czy smutna? 

 

3. „ Naśladuj mnie” – zabawa pantomimiczna. 

Dzieci dobierają się w pary z rodzeństwem lub rodzicem i stają naprzeciwko siebie. Jedna z 

osób zaczyna się poruszać, a druga próbuje naśladować jej ruchy w lustrzanym odbiciu. 

 

4. „Letni motylek”- praca plastyczna 

Do wykonania pracy plastycznej potrzebne będą: 

farby, pędzel, kubek z wodą, ręczniki papierowe, kartka A4. 

a) Pędzelkiem malujemy stopę ulubionymi kolorami. 

b) Obijamy na kartce – stopę stawiamy na krzyż – tak, by powstało skrzydło motyla. 

c) Myjemy w miseczce, wycieramy ręcznikiem. 



d) To samo robimy z drugą stopą. 

e) Malujemy tułów oraz czułki. 

Gotowe :) 

Poniżej podajemy przykłady stworzonych motyli może Was zainspirują :) 

 

5. Letni domek – obserwacja przyrodnicza. 

Zapraszam Was teraz do ogrodu lub inne spokojne miejsce w którym znajduje się zielona trawa. 

Jeśli posiadacie w domu hula hop to będzie ono teraz naszym letnim domkiem . Kładziemy je 

w wybranym przez siebie miejscu w ogrodzie. Dziecko kuca lub siada (jeżeli trawa jest sucha)  

w swoim domku. Wyobraża sobie, że jest malutkie jak mrówka i dokładnie obserwuje ziemię, 

trawę, przestrzeń dookoła swojego domku. Po chwili opowiada rodzicowi co udało mu się 

zaobserwować. 

 

6. Propozycja zajęć popołudniowych. 

W dniu dzisiejszym proponuje abyście pobawili się w piaskownicy. Zbudujcie z niego coś 

wspaniałego :) Zachęcamy do pochwalenia się efektami swojej pracy i wysłaniu nam zdjęć na 

naszego grupowego maila misie@przedszkolegorki.pl 

Dla chętnych przesyłam również kartę pracy. 



 

 

  Gorąco pozdrawiam i życzę Wam miłej zabawy !                                                        

   Pani Justynka 


